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EN-ER-A[-\IEYGAND AI~anya Balkan antantı 
A.. Ajansının Kahire muhabirine beyanatta bulundu 

Türk ordusu, dahilde ve ha 

Amerıkanın teşeb 
büsünü pratik Konseye riyaset nöbeti H. Vekili-

görmiyor rmizindir. Gafenkonun telgrafı 
Kopenhag, 11 (Radyo) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Berlinden nasyonal Tiden ga?.ete-

riçte kıymetini hisset 
• e sine bildirdiğine göre, Amerikanın 

1 ı birlikte deruhte ettikleri su'lli için 
Saracoğlunun gayretlerinden daha 
büyük semereler elde edebileceiin·• 
den emin bulunduğunu bildirmiştir. 

---·* . l r ly O r su'lh teşebbüsü Berlinde sürprizle 
karşılanmıştır. Almanya, bunu pra
tik ~örmemektedir. Bilakis, Ameri -

Elen matbuat . 
Müsteşarının beyanatı 

Kahiredeki teftişlerini General Veygand, 
dikten sonra dün 

......_____~-------------------
"' Lord Mil 1"1.anya mağlfJ.p -edil. 

11lezse dünya için 
Sıl/h yoktur diyor 

lon~r , 
(~ir a, 11 (Radyo) - Lord Mıl, 
bır ~~ I<ronikl) gazetesinde çıkan 
lediı··a alesinde şunları kaydetmek -. 

d~tını 
'iı> arkın 1870 de i\lmanya ga-

ıeldiğ· 
\'afltığ 1 zaman, Fransaya kar~ı 
'fltnd~ balapervazane metalibat ma-

Unıtı~" h 
ıe~di k' 1 arpte Almanya a-alip gel-
liitl ırn .bilir neler dlacaktı. 

'lediğj e~, ~ımdi de nasıl bir sulh is
ht k nı bıze göstermiştir. Bu vazi
llıı.n d~r~ıtnnda naz Almanyasın& a
l~lıı b· dırtmeden sulh yapmak, dünya 

Beyruta avdet etti 
bitir-

194ıor hezimettir. General Vaigand•:ı An arayı ziyaretinden bir intiba 
~1nıaı.'ia sehnesinbde k~lmanya mağlOp Kı1hire ıı (A.A.) - General Va- dahilde ve hariçte kendini hissettir -
"tt ' arp el ı uzun sürer fa - ' . ~ . · · 1 Zafer In tl k f" 

1 
.' d. igand Anadolu aJansının hu:ıusı mn- mekte oldugunu beyan etmıştır. 

ıııilt • u a a mlltte ık erm ır. . . • h" (R d F k , ere v F . k . habırine beyanatta bulunarak Tur-- Ka ıre. 11 a yo) - • ran .. ız şar 
rln b· e ransa buna erışme ı- . . . 1 k d 1 u d ,.. iltün ku , tl '. . ,_ kiyeye karşı olan şahsı muhabbetıııı ordu arı ·uman anı genera "eygan 
··ı~ıa d V\e erını ortaya KOY - . Til k" . l b .. K h" d B t h k t t ,.,. r ır z· b·ı· 1 k" Al ifade etmı~ nı r ıyenıı1 gere< ma- ugun a ıre en eyru a are e e -
···a~lü · . ıra ı ır er ı, manys , , ·. k . k .• k . t" · . . . 
'- I> edılrnez dil d Ih 1 ııeu 'f! geı e se as eıı ı~ me ın ın 1 mıştıı. 
'•ıaz, , se nya a su o n- ------- -----==-oo-

.e Belgradda 
ll.lga,. Ticaret odası 

Ruzveltin nutku 

kinın Avrupa işlerine müdahale:iİ 
şeklinde tefsir olunmaktadır. ~fa ·ı -
rııafih Ruzveltin mümessili Berlinde 
n&zikline, fakat ihtiyatla karşılana -
caktır. 

Alman dahiliye nazırı, sulh içın 
Alman hedeflerini anlatmıştır. Al

manya, hayat sahası bir sulh istemek 
tedır. Şark hududlarında bir değişi~ 
lik, hoheınya ve i\forevya, bir uzlaş
mada• müzakere mevzuu edilemiy~ • 
ccktir. 

----** 
Sovyetler 

B ir lsveç vapurunu da
ha batırdılar 

~aracoil..ı Şükrü 

Bükreş, 11 (Radyo) - Balkan an . 
tantı konseyi reisliğinin Türkiye ha
rı ciye vekili B. Şükrü Saracoğh.ına 

deni ml' ııaı•ebetiyle, Romanya hari-
Stokholm, 11 (Ra~yo) - Isveç ciye nazırı Bay Gafenko tarafından 

hükumeti, Sovyet tayyarelerinin bi.r B. Şükrü Saracoğluna bir telgraf 
isveç vapurunu bombahyarak batır- Fönderilmiştir. Rumen hnriciya na
masını Moskova hüktlmeti nezdinde .11rı, }fay Saracoğlunu tebrik etmiş, 
protesto etmiştir. Türkiye ve Romanyamn, idamesini 

YE -

Kahire, 11 (A.A.) - Yunan mat. • 
buat ve turizm müsteşarı B. Ni.kolwıit 
l\hsıra muvasalatında ~azetecilert . be
yanatta bulunarak son Bel~rad ~ontt-
ransı hakkında demiştir ki: .. 

- Balka11 konferan:>ı Atina paktını 
imza etmiş olan dört devlet aruında 

mevcud tesanüt ve teşriki mesaiyi· bü
tün dünya önünde bir kerre da~a teyit 
etmiş ve ayni zamanda mezkur mem .. 
leketler nra:sında tam bir anlaşmaya 
doğru yeni bir adım teşkil eyJemitti rı. 

** .Bursada 
ipekçiler birliği 

kuruluyor 
Bursa, 11 (Hususi) - Bursa ltı•k 

fabrikatörleri aralrmnda bir birlik 
kurulması için toplanmışlar, sörüt
tnelerde bulunmuşlardır. 

Fin tayyarelerı Sovyet üs
lerini bombardıman ettileT 

teftiş 
ümitvardır 

},aber \'t>riliyor: 

etti. 

Pıypnlda Sovyetl~rle Finler a.ra. 
sınc.la k:mlı muharebe'ler ba~lamı~ur. 

To!JÇU ateşi bütün gün devam etmi,_ 
t:r. _ 

Düşmrn, Kareli berzahına · yeni 
tak\'İ\"C kıtaatı getirmekte ve bütUn 

• ı r 

1 kuvvetiyle yüklenmekted;r. F!nler, 

h~r tarafta Sovyet 1.-un·etlerini pil~• 

kürtmekte ve düşmana mühim zayi. 
at ·;cr<lirrnektedirler. 

Pari!', 11 (RadyoJ -Ari.stoy.ıd~do 

1 
Sovyet!Prin yaptıkları taarruz, ~in 

kıtaatmın ~iddetli mukavemetiyle 
1 
kar~ı aıırm~ ve . zayiatla püsk~~Ul • 

---*---
lngiliz harp 

istikrazı 

Tahvillerinden satılan 
miktar 



~qı F' <2) 

Ta tik hataları 
BAHRİ SAVCr 

Eizde de nra&ıra matbu t miinc.kn. nlan yapılmaktadır. Bu münaka
şalar hakiki fikir çerçevesi :cinde kaldıkça takdirle karşılanacak hadi
selerdir. Sev'ye ve olgunluk derecelerir.in hamlıktan uzak kafa ''e ruh 
tekamülüne varmış İnsanlar arnsındnki münakaşalar, fikir ufkuna 
yeni ıahnlar açan ınes'ud bir spordur. Bu itibarla, ben kendi hesabı
ma, her mUnakaşny1, co~kun bir s:ımimi} etle karışmış bir sevinçle kal'
~ılarım '1e onun ded'kodudnn uzak {ikiı• haysiyetini sakhynn tnrafla
rını bulmağa uğraşırım. 

Fakat görüyorum ki hemen her münakaşa, hak'ki muhtevn5•nm 
·cap ettirdiği zeka ve duygu inzibatını bir türlü temin 
edemiyor.. Böyle olunca d is bat ve teşrih vasıtalnrmın tayi
ninde, tarafların olgun •eviye icaplt'rına hiç uymıyan basitliğe vf" 
'atta yavanlığa kaçılıyor. Bu suretle- okuyucu, belli hareket noktala
rındem ijlçüsü de belli bir hızla 1rnfkıp muayyen neticelere varme.ğn 

ujrıl~an fikir disiplinine sah 'p bir ııQkta • nazarın inkişaf safhaları ile 
kar.şılatmıyor; bilakis ana iddiasını kı.ll'ır.ık bir mantık ve belirsiz, hü
viyeti sarahat kazanmamış deliller içinde yazık eden bir didinme ile 
knrtılaşıyor. 

Hemen her münnk şada (ok haklı fikirler bir takım taktik hatala
rına kurban gitmektedir. Fikre sahip olml'lk, onu kafamızın doğurucu 
z!hln melekleri içinde pİfİrmek ve olgıııılaştırmaktaki acizden ziynde 
bu mUfekldre muhtevasını hariçJeştirmekteki m tod aczine eahi
biz. Altın gibi bir 11ürii deliller eli.mizdE bir külçe bo.kır değersizliğine 
düıUveriyor. Yahud en düz ve lcedirrr.c• yolların üzerinde zevkli bir 
ilerleme ve inkİ§afa gideceğimiz yerde trendimiz:, dik bir yamacın sivri 
kayalıkları üzerinde berbad ed=yoruz. Netice ne oluyor?. Hiç bir şeyi 
iıpat etmiyoruz ve ortaya; tarafların birbirini anlayan kartılıklar id
dialarından meydana gelecek salim bir münakaıa yerine, bir sürü te
dhUllerin karanlık manzarası ile rlef:erini kaybetmit ve indi mütalea
lar aerlıl çıkarıyoruz. 

itte ıu Afrodit adlı eserin meydana getirdiği münakaşaya bakınız. 
Haklı bir hyecanla, bir ııan'at eseri olduğu anlaşılan bu romanı mü
dafaa ed~nler yollnrını ne kadar §Aşırdılar. Birçok muharrirler b'rçok 
Jazı yazdılar. Fakat bu tercüme ıoman; sırtını emniyetle dayayacc.k 
tek bir delil kazanamadı. -Esasen ona delil kazandırmağa da lüzum 
1oktur. Umumi tıdap ve içtimai niı.am ölçülerinin kontrolünü hakkı 
ile yapacağı muhakkak olan Türk adliyesi bu eserin Türk amme vic
danındaki en hakiki aksi olacak olan lc:ararım, kimseden yardım gör
meden verebilecektir. 

Bu taktik hataları neden oluyor? Bur.u son bir cümlenin acılığı için
de aöylemeğe mecburuz: Hangi fahada oluna olsun, münakaıa bit" il· 
mi zihniyet metodudur. Bu ~ihniyete ı.ahip olmıyan kafalar, ne kadn 
zeka ve hassasiyet değeri ta§ıraa taşısın, fikir, vicdan ve usul kıyme
tine aahip bir münaka~a ya.paına2lnr. 

Yugoslavya ve sulh 
Başvekil Zedkoviç dün, 

nutuk irat et i 
bir 

Belgrad, 11 (A.A.) - Yugoslm• sc bize tanrruz etmediği takdirdc
radik:ıl birliğinin eyalet kcımitnsı hnrbe girmek için b 'r sebep görınii
clün başvekil ve Yugoslav radikni yoruz. Hududlarımızın dışınd::i hi~ 
birliği ni i Tzetkovftchin riyaeetin- b' 1. • kt BUtii 
d t 1 t B Ü b ti b 

ır cm<' ımız yo ur. n y ıpıcı 
e op anmış ır. u m nase e e .r 

kuvvetlerıınizle memleketimizın iler

lemesine gayret ettiğ'miz için sulha 
nutuk frad eden başvekll bilhassa 
demi ştJr ld: 

Sulhu nrzu ediyoruz. Çünkü kim- ihtiyacımız vardır. 

lngiliz • 
gemı erı 

a a 
Tayyare ve tayya

reci yetiştiriyor 
Londra, 11 (Rndyo) - .Müttefik 

ku\·vellE'rhıin hava faikiyeti arU) or. 
tıw lterede tayyare imalatı clev a
<lımlarlylC' ilerlemektedir. Yeni tny. 
yareler fevkalade vasıtalarla teeh z 

l 

e dan 
• 
ı e 

edilme:ktedir. B l Ş Jd b h k J ınv.ı ı:z hı va kuvvetleri ihtiyacım elki Almanya i e ima ~ ir are et, belki d.., Ba ,, 
knr9ılnyacak hir der~ce bulmakta - d 
cfir. Knnadada tayyare imalatı nrt- kanlar Asya a bir akın .. 
rnaktachr. İngiltere hükumet', J{ann- . . ·I 
~~nv •· 6 ·ı nl k . bl . . l 4 şubnt tnrıhlı Le Temp r·azete".lı 
... J c:.. mı yo u · venı r sıpnrı~ ( n _ 
ıl n \

' r · t' • nskerı hareketler başlığı ı.ltımln şu • e mış ı~ . 
Tfovacı'lık plfinının tatbiki d ... mu- makale) ı ) azını., tır: 

vaffakıyctle devam etmektedlr. A- Bü) ük Sovyet ordu-;tm:ı. kr rşı kü
' u. turalya, bu plfının tatbiki için 25 çiik Finlandiya ordu. unu~.. bulün 
m iyon ingiliz lirası sarfedecektir. ınmtakalnrdn kazandıgı fuık!.).et tak
Ayni zr.mnnda talim gôrmek lir.ere dire şayandır. Pek heybetli v<? korkunç 
Kanndadaki kamplara 26 bin tayya- görünüşlU hasmına her turaftn tistUn 
reci gdndertlecektir. geJcn, pek çelimsiz böyle bir kurb.rnı 

Finlandiya ya 
Beş milyon dolarlık 

kredi açılıyor 
Vnşington, 11 (Radyo) - Senato, 

F.nlandiyaya yeniden beş milyon do
lnrlık kredi açılmasını kabul etmi~
tfr. 

görmekle mütessir ve müteha)yir Av
rupa denk:;izliği nisbetsiz bu cHielloya 
seyirci kalıyor. Fakat hiç kimse bôyle 
bir harikanın ilanihaye devam edip 
gideceğini düşünemez. cNc zamana 
kadar dayanacaklardır?> sözlen dil -
lerde dolaşıyor. Tehdid altmdu bulu -
nan bu memlelretin her taraftım hara
retli yardım talepleri yağıyor. 

Şüphesiz şimdiye kadar Finlfındı -
rayn ulaştırılan malzeme pek de c - Finlô.ndiyrı.lı küçük ı: bitler hır merasımde 
hemmiyctsiz sayılamaz. Ilcisiııkiye Sırf askeri olan neticeler" gelınce, sırf bahri noktai nazardan şimal de111' 
yapılan hava bombardımanlarının ~ı: tabiidir ki, bunlar pek bUyUktllr. Ha- zindeki vaziyet esaslı bir surette tıı · 
bir kaç günclenberi seyrekleşmiş bulun len Finlfındiyayya karşı yap1lan taar- dile uğramış bulunacaktır. 

.. . .. k d masmın sebebi, pek az evvel yerleşti- ruzlu kullanılan ve Rus kuvvetleri- 1ktısaden artık bütün şimal ,Avf'J' 
uzerıne rusum oy U rilmiş mükemmel tayyare dnfi batar- nin dörtte birini teşkil eden kuvvetler pa::ıı Alman _ Sovyet kualisyocunıı 

Romanya 
Bazı ihracat mevaddı 

Ilükrt-~, 11 (Radyo) - Rumen raları ile havaya karşı uyanık bir em· 'v'cniden başka yerlerde kullanıimal ilerine düş~ccktir. 
m 'ili ı>kon ıui nezare~i. bazı madde- niyet temin edilmiş olmasındnndır. Bir üz re serbest kalacaktır. Şu hn:d işte bundan clola)J ıclır k' F'nlundi~ 
ler iızerlne ihracat resmi koymuştur. kaç binden !baret olan gönillhiler mil- Sovyetler yeniden hm ek t etm h Kızıl ku,·vetlerin girme ini nıencdr 
'.Bu maddeler bilhassa A7manynva clafilerin ı:ı flr nı takviye etmiş bu- t tisini elde etmi,. olacaklardır kı , \e bfıınetfce nnzi km ]erinin de ıı1 
ihraç edilmektedir. Kı)•metlerinin lunuyorlar. Maamafih bu gönl\lllile - b u serbesti sayesinde icabında Sl<nn- him olan i,. Skand'n v ahatarııı' 
) üzde 10-15 i arasınd'lki bu rüsum, rin miktarı gün geçtikçe artııcnktır. dinnvyndaki fetihlerini takip. icıtbın- 1 atmalarına engel olan ilk muka,·efl1~ 
ın!Ilt r.ıildafaeya verilecektir. 1 FLkat bu takviye, acaba yorulmak bil- ı.la dn Balkanlarda, yahud A yadn ye- edelin in bel kemi ridir. Binacnnlr:~ 

1 

tnek izin ta rruzlnrı yeni'em ve ni teşebbüslerine atılmak imkiınını ka- bu giriş kapısının müdafaa ınn i~tı. 
Amerika muktedir bir <Hişmanın knhrarunn Fin zanucnklnrdır. rak etmenin müttefiki ıçln ifııde e 

kıtnbrına ne vakte kadar mukavemet Zaferlerinden dolayı gururları nrt- tiğ: menfaat ve eheı ımiyet açıktır 
Müttefiklere on vapur 

daha sattı l
imkunını temin edebilecektir? ınış Ye Norveçin şimal sahilindeki ser- Diğer taraftan iki nydanberl cer€~', 

Finlandiyadaki mücadelenin seyıi- l>e t denizde bulunan adedcn bol ve etmekte olan hareketlerJn Jsoat ct1t18~ 
ni nfaki olarak tetkik etmek zaruri - mUkemmel fiyordlnrm «- Norveçin te geçikmediğ' bir tabii k~arot, yAıı 

Vaşington, ll (A.A.) - Den·ı dir, bilhassa bu tetkik yapılırken, yal körfezciklerine verilen hususi ad» ci- FlnJtindira harp sahne inin tabfl J.cll 
~omisyonu bugün 10 vapurun ingi - nız başına bırakılmış olan Finlt:ndiyn- rnnna kadar uzanabilmiş olan Sovye .. ıreti sa~e imle burada bahis mevzUtl" 
lı-ı ve Fransız bayrakları nltınn geç- nın geç v i :len rnanle f taliuk ·uk 1 in bun ... rı da !ethetmelah J mu-rlnn müdafaa k-0llct'für. Ve belki dil!-' 
me~ine mfisaade etmiştir. Bu vapur- d{'cek gibi görUlen mağlObiyetinin do- ka emet edemiyeceklerini d i ı::ünrıck masraf la temin etiJJtobilir. 
la~ 1~18-19.28 ~eneleri arasında inşa ğuracağı neticeleri de ölçme~ lilzım acaba aşırı bir mübalega olur mu? Fa- Finlli.ndiyadn müttefıklerln 
edı~mı!'ilerdır. \ a~urların mecmu to- dır. Diğer tarfaftan FinUindiya kör - kat acaba Almanya. şerikinin Sknn - mildahale] rlnin lehind olarak görO' 
nulıto:;u 62,000 dır. lfezinden şimal okyanusuna kadar o- dinav yarımadasında yalnız kendi h '- 1 n diğer mühim bir sebep daha vardır 

lan bu geniş sahayı istila ettiği gün ahına genislemesi karşısınrla sey:rc: I<"'inlfı.nd:ynya yapılacak böyle bir 1'!
1 

B:r na ki~ ve t Sovyetlerin ne yapacağı kostrilemez; kalacak mıdır? Bu cihet muhakkak zaharet Sovyd kuvvetlerıni şimal fl'l1' a yya• ıbu böyle olmakla beraber böyle bıı· vu- fıilpheliclir. Burada tıpkı Polonyacla ol takasında oyalayıp tutacak ve So\'ftt-• d •• •• ziyet l 'lrşısmda Sovyctleri'1 nihı( zn. duğu gibi bu iki devletin el birliği lerln Balkanlarda her hangi bir tcşelr 
re Si u ş t u 1 feri.erinin Almanyada ne gibi ak~lila- yapacakları tasaV\'l'Ur dahilindcd ır. bii'ie girişmelerine mani olacaktır. r 

Roınn, ıı ~(A.A.) _ Roma Biren-1 meller hasıl edeçeği de katiyctlc tah- Böyle bir el birliğinin husule getire - Rus dcmiryollarının pek dP. o knd\ 
dizi italyan hava hattında çalışmak· min olunamaz. Maamafih 111eydana ceği netice tıpkı Polonynda olduğu gi- mü nit olmıyan vaziyetleri mah'\Jll ~. 
tn okn bir nakliye tayyaresi K!\Jbr- gelmeleri en fazla ihtim.al dahilinJ" bı Skandinav yarımadasının aralarııı lduğu gibi, istismar kşekküllerınill ~ 
da dU,.müş 4 kişiden ibaret olan mü- bulunan bazı vakrn ve hadi elerı de da tak imi olacaktır. Bu takı::inıcle Sov bundan çok daha fena bir vaziyett.e bt• 
rettebatı ile içindekilerden 6 kişi öJ-ıitina ile tartmak zarureti de vardır. retler Norveç ve İs\•eçiıı şimal mıntn- lunduğu herkesin bildiği biı· hnkıl<' r 
mü~tür. 

1 
Burada bahsı geçen neti,.elcr \iç kasını, Almanya ise lsveçin demir ma- tir. Sovyet demiryollnrı şebekesi bdl 

Z• k k ) k • tt• kJ • • • j neviden olabilir: l\loral, diploma - den mm takasını ve Norveçın ceııub' tarafta Finlandiyada diğer tarafttıtl ~ 
1 za o ara seyır e ı erı ıçın lbardıman tayyaresinden ahnan motör tik. askeri.. garbi inin heyeti umumiyesini yani her hangi bir yerde faknt hemztıll1 • 

b b 1 kt k t ı d 1 yağı. İngiliz mütehassısları tarafından Birinci zümreyi teşkil eden neti- şimal denizi sahilleri boyunca olan sa- olarak girişilecek iki seferin ,idare~ 
Om a anma an Ur U U ar 

1
tahlil edilmiştir. Bu yağm çok pis ve celeri şôyle bir tarafa bırakalım, zıra hayı kendisine tahsis edecektir. ne ait nakliyat ve ikmal ihtiyaçlar~ 

Londra, 11 (A.A.) _ DUn Ro _ hiJleri açığında bir müsademe neti -!udi cins olduğu ve makinede ytız sn- bunlnr u:mn boylu izaha muhtaç de- Bu denizin bütün şark çevresine el kifayet edemiyecektir. Rusları Finl9~ 
bert Bown ve Fart Royel gemileri- c~sinde batmakta olduğunu bildir - attan fnzln kullanıldığı neticesine va-llğildirler. Fakat Sovyct tecaviiztıniin atmakla Almanyanın edineceği iktı - diyada hareket edemez bir vaziyete . 
nfn cfvannda bıi1unan d:ğer gemiler miştir. Bir tahlisiye gemhı.i derhal rılmıştır. zaferi; demokrasilerin prestijleri,1irı sadi , .e askeri faydalar meyclaııcıadır. şilrmek, bunlan başka sahalardn }!~ 
bütün mürettebatı ile zikzak olarak vapurun imdadına gönderilmiştir. Bu münasebetle neşrettiği bir ma- ziyuına saik olacağından tabıntiylc Almaııyanın gelecek üç ay iı-indc.1 30 reket imkansızlığına icbar ctn1e1' · 
1eyrettikleri için bombalanmaktnn kalede hava mecmuası Hey Pley şu bazı bitaraflann hattı harekcth1i cicl- beş bin tonluk iki aded zırhlı, bunlara olup: Bu ise Romanyayı ve Tilrkife> 
lturtuJmuşlardır. Taarruz ı O dakika AJ d mütaleada bulunmaktadır: di bir surette tadil etmelerine de se- ilaveten ve halen inşaları bitmiş bu - korumak demektir. 5 
.kadar devam etmiştir. Fakıtt ingiliz manya . a cBu vaziyet, Almanyadaki ynğ sı - bep olabilecektir. Kabul edilsin, edil- lunan 26 bin tonluk daha iki nclcd Stratejik pliına tevfikan ve kocn JıLl~ 
avcu tayyarelerinin müdahalesi üze- Makine yağı /ıkdanı kıntısının herkesin zannından fazla mesin. miittefikler, Finlandiyaya yar- harp gemisi, bunlardan başka henüz yanın sahip bulunduğu geniş ıır~ıı· 
rme Alman tayyareleri kaçmıştır. Di- olduğunu gösteriyor. Almanların, da- dım etmek niyetlerini ~yan ve ilan e+- bir arızaya uğramamış yahud tamire- ölçüsünde, Napolyon devri seferıer'o 
fer c!hetten Burgadijk ismindeki var hn harbin bidayetinde böyle rnilşkiilfı.t miş olmakla, bir dereceye kadar Fin- dilmiş bulunan diğer iki cep kruva - de meşhur mi allerini gördUğii~·ş· 
Hollanda vapuru imdad işaretleri ve Londra, 11 (Radyo) Fransadn içinde kalması çok manidar göriilmek lnndiya ile gaye iştiraki yapmış bu- zörlerinin Almanyanın eli altında ha- cendirekt örtme» uauHinUn tatbiki ı 
ıw.rek hıgtlterenln cenubt garbt sn - dUşilrUlen Haynkel tipi Alman bom-1 tedir.> lunuyorlar. zır bulunacağını düşünecek olursak, te budur. Le Tcm1:-

--.,JSLAM TARJHJ Hazret Ali ile Zübeyir, sıçradılar ve Ariz. - E\•et -dediler- Öyle.. dü: 
..-••••••••-• müdafaaya imkan bırakmadan bunla- - Doğru söyleyin .. Siz kimin köle- - Söyleyin bakalım .. Karnrgfıhıııız - Arkadaşlar .. llekke, bıi ün gı>' 

H M h d 
rı enselerinden yakaladılar, dikkatle sisiniz? nerede? zidelerini ve gdzbebeklerıni önil~ 

Ze U amme yüzlerine baktılar: - Söyledik ya .. Kureyşin sakaları- - Karşıda bir tepe gözüküyor. O- atmış, görüyor musunuz? ôl 
Zencı köleler.. yız. nun arkasında bir dere var. İşte ora- Ayni santlarda Kure~ ~ ordusuJl 
- Yürüyün bakalım! Ashap bu sözleri yalnn zannediyor- dayız. bir haber dolaşıyordu: fi• 
Köleler korkularından titriyorlar- !ardı. Çünkil onlar Ebu S!ifynnın dn - Kuvvetiniz tahminen kaç kişi - - Muhammedilerm keşif kcıl~ll , 

- 122 - i tl 1 i t 
~'-'k d ki d' dı. Bunlar, arkadaştan ile beraber Kureyş ordusuna iltihak ettiğine knni den ibaret? bizden iki kişiyi esir alıp götürrililŞ 

vaz ye er n eıAı e ece er ı. . 
Abdest ve taharet i i 'çmek 1,.. Gec k n1 ,.,. b t 0 d d Kureyşiler tarafından su almak Uze- bulunuyorlardı. - Tahmın yapamayız. Fakat her ler .. 

Yemek P
'aJrmek . . ç n, ı '$~hn, 

1 
b' e UakrQat ıısı d asmış ı. va a e- re bu kuyuya gönderilnişlerdi. Fnkat İki esire doğruyu söyletmek ve ma- halde ordu kuvvetlidir. D d k 

ı7 ıçın epeyce suya 1 - r n ır s var ı. . ... - evam c ecı:ı -
ti

"a" •·ard bilh b kt R 
10 

k H Al' .
1 

Zil sularını develerıne yüklerk<'n )'akayı lilmat almak lazımdı. Dayak faslı baş- Resuülekrem başka bir aual dnhn ~ / 
J :.- • ı ve nssa u sıca :a.. esu c rem, azret ı ı e - . ___.,,,., 

ıır k dd ~- · tiz . t d k' k be . ğ d 0 1 tal' t d' ele vermişlerdı. ladı. Buna zaruret vardı. Bu sefer sordu: ıı u a eral.<4 ın aren o e e ı u~ yrı ça ır ı. n aru ıma ver l . . . d . w• • • s·t fl 1 
k d .d'ld" T b d 'k• h . k Al t 1 k Hazret Ah: esırler ıfa eyı degıştml:ler. - Ordu efradı için günde kaç de- ı ara ar ..... 

yuya a ar gı ı ı. anı u sıra a, ve ı ı mu arıp, arargu ı rm ayrı ara . S"f . 1 D , 1 D • k .1• ., '4 
b l bi r....;.., b 

1 
d dil . t k t' d .1 1 d'I A - Bunlar galıba, Ebu u ymı ko e- - urun.. urmayın.. ogrusunu ve esı ıyor. 1 

me zu r ya~uıur aşa ı. şman ıs ı ame ın ı:ı ı ere ı er. ra 1 • 1 k' .. ı· ı· E t b' d a·· · · 'b' B' · İ } ,.. . . . eri O nca , SOY ıye lffi.. Ve , iZ e ıgınız gı ı - ır gün dokuz, ertesı gün 011 em as ar 
Umurnı hır meserret hasıl oldu. ırn duruyor, etrafı dınlıyor ve göz- D d. B' k ~h 1 Eb Süf köl ı · · ta 

Y 
~ ğ to d k lk d . . 

1 
d e ı. ıraz sonra ·arargu a ge - u yanın e erıy1z. ne.. /.' 

aıs,~ur ra ~·ı°r, z, I l~man k a 1

1 
- e~ geçırı):~r r ~· I d' k' k l kt mişlerdi. Daha henUz yatsı sulan idi. Bu sırada da Resulüekreın yaklaş- Resulüekrem zihnen bir hesap yap- Brüksel, 11 (Radyo) - }Iavııs 

ydolr, urdm ar raz ser n yor, uyu nr b peyb~e kı er emölış er ' 1
' 'b~ralnı.l ı 1 • n Resulüekrem namaz kılıyordu. tı. Ashabı kirama: tı ve derhal düşman kı.ı. vvetinin mik- jansınc.~n: ,,. 

o uyo u. eyaı. ır aç g ge ::ıeıcr gı , ıı u ar. .. . . N . . . . ı ıt~ 
B

" ~ık b' d' t1 t 
1 

t B 
1 1 

d d 
1 

. d Ashap, kolelerı bir kennrn çcktı - - e yapıyorsunuz -ded:- Ben ka- tarını buldu. Şu hale goı e KurcYşılcr Amerıkn hariciye nazırı Korde 
u~ ·u · ır en ışe a a ı mış ı. un arın yan aı·ın rı C\'e erı vnr ı. .. k. 1 'Ik d f .. . ~ · ıı•' 

H 
'k' d bl k f k t V b 

1 
d ki d b' ler: nıım ı. oıı ar ı e a doğruyu soy le- 900 ıhı. 1000 arasında buhmu) or d~- lun bitaraflar nezdindeki ist'mztıÇ 

er ı ı or u raz uza ça a a e u un u arı yer ~ ır şey yapı- . . . . . . F k • tır· . ' ' . . - Söyle\•ın bakaltm. sız kımsmız, dıler. a at siz inanmayınca ve ken- mekti. b 1 · B k 11 r?l1 
karoılıklı mevkı nlmışlnrdJ. l\Inamafıh yorlardı. BUyUk hır cesnretle bu meç- d. ? d'I .. dö ü k k b !"' . t ·''ğ' B d k' 1 ., er erı, ril e < e iyi kar!I Jnn J ne yapıyor unuz ı erını \' nce, or u e usı ıs euı ı- - aşınız a ım er \'arı ııe.r 
arada ba?.ı kum yığınları vardı. Vt. hul gölgelere doğru ynklnşırkerı onln- . Sulhun organiznsronunda bıtre. e 
blribirlerini r.öremiyorınrch. rın da kaçıştıklarını gördU1er. Fakat - Biz Kureyşln sa!mlnrıyı;:. nlz cevabı verdfler. Esirler bütün Kuren reıslerinfn re mi görUşmelere başlanln.L'k oıet t 

Karşılıklı keşif kıolları çıknrılmı~- içlerinden iki kişi şaşırmış, kalmışlar- - Sizi yalancılar Eizi. isminiz ne'! - Öyle değil mi? isimlerini saydılar. dir. Ancak BrUks ldc henüz böyle 
11 

tı. Ve bu kolırı.r, mukabil kun·etlerın dı. - Benim Eslem ... Arkadaşımın da Esirler: . . ~ ... Resulüekrcm, nrkadıışlarma dön • teşebbüs yapılmış değildir. 

YAZAN: M. Ayhan~ı--



i!Ş';t~~;;:~~; (- ... 
Belgrat içtimaı 

SAHİFE (3J -( A ... ' ADOLU)" 

1 JJüşiindül~ ıeri ·n J _____ ..... 
Harp sa ası 

Saika 
Ht :çtirrı n a tantı kon&eyinin 11ene-
İlti ,,.. a.1 .~ Belgradda toplanmış ve 

· ı .. un uk .. 
l'ı eıı k h"ıuzakereden sonra ve-

Adliye Vekili M r. •kl • • b • • l genişliye ez mi? 
ütteTl erımız ızım ege- Konyada tetkikatına Aylard:::;=:;,:~:0:~;rid, 

\'ah h ~lı-d~r. reınıi bir tebliğ ile dün-
ı • 1 ırıl · · 
~,, edilehi1:;:11tır. Tebliğ 4öyle hu:.. n ı·ş 

![)c; 
1't devi t' Paıınd e ·n cenubu ıarki Avrn 

ml.kyasta ı·ş yapacakla' r devanı ediyor :!ı:!~e;~~~e:.~:ı~k~~~!:.i::~.y::: 
Konya, 11 (Hususi) - Şehrimiz- drrıyorJar. Hatların arkasında yaıı-

de bulunan adliye vekili Fethi Ok- yaı-ıların aükünu bizimkinden bir 
t a. •ulh tt-elt rn un nıuhafazaaında müş-
h enfa.atl · 
lın koı-u erı vardır. Fakat sul-

~•t-ıııınd n~aıı için bugünkü harp 
lıııj tnuh a er devlet kendi vaziye
tıin ha.kkaf~z~ etmektedir. Her ibiri-
lt ı, ııt· kı· ı· rını11 k a ı ve milli toprak-
de.,.let .01'Unrnıııı noktasında dört 
dirleı- ~ıchhan olmak azminde . 

• l\.Ol'D 
l'ı.ıhı.ı 1 . fU devletlerle aniayış 
ıı · çıııde d ı 1 •ı-ttır oat uk münasebetlerj. 
d•h1 te a~~klardır. Pakt yedi aenP

ll1.ı t ~ •. ıd edilmiştir.» 
d eo .~ · 
•n cık gın tetk:k ve mütaleasın -

d h lln rna k • a terndid na_ şudur ki yedi sene 

yar, ordu müfettişliğini, vilayeti, kol. k "kt" b k "kl'k 1.: 
~ . parça c sı ır ve u e s • ı , ancaa; 

o• clu kumandanlıgını, mahkem~len, k" ı· t"'f ki • ık da.. 

1 •ı ·ı kd tt• v ' • t• h d • 19 . . . . n>a ıne • u e erın arasıra ç ar t&• ngı tere ı e a e ıgımız ıcaret m1ıa e esı, hapıshan~ _bmasını zı~·nret •. ~dlıyf·,11nrı takırtılarından ve pathyan bir 
fhpu teşkılatlarını teftış etmıştır._ Ad- k ı , b .. 11 • .. "'it'" •· 

b ' • k • • • • · · · . aç uom a ve gu enın guru usun• 

ŞU atta mer ıyet meV )ille gırıyor lı:\': \'ekılı, aslıy~. ?ukuk mahkr.m7- den ileri geliyor. Harp, garp cephe· 
sını gezerkerı, gorulmekte olan bır sı' • l"k d . d '-

1 l ·ı 1 B" h Z'h · b , . . nın çe ı cen ereıı arasın an çt&• tanbul, 11 (Telefonla) - ngı.- ur an ı nı, u ayın 19 tınd:ı. 1 bu imkanı selbedegelmiş olan bütün nıuh:ıkemevi de d.nlemıştır. Vekil b d k t 
1 . .. ~·· . . mı~, ne yapıp yapıp ura an uru. 

tere He akdettiğimiz ticaret mu~he- mcr'ıyct rnevkiine girecek olan Y"ıı! nıaniler'n ortadan tamamen kaldır1L r.erefmc ogıeyın \'e , k~am zıyafotlllr nıak k k _ 
1 

_ b•"t"' 
• · h ı ~ t" · · 1 h ..J 'b' "tt f ki · · l - h be I 1 • • • • • • • • •• , oı- unç ugursuz ugunu u un aeı-mi ü.rnme ımız namına ımz:ı. a- mua eue mucı ınce mu e · ı::>rıını- c ıgmı, nr ragmen meme .t.>tımıze , erıln11~tır. BaY Fethı Okyar, goru~- iht'l-fl .. t . d k 

1 
k . . 

Rü h .z 'h · b .. L <l d · b' · ) · 'k t · I .. l ·ı b'I v. . .1• . K b' . a arın o esın c a ma ıstıyen yan r nn _,ı nı. uguıı on ra nn zın ızıın e gcnış mı -~·asa ış yhpa - .er fey gonc erı c ı ecegını ı av<.! ev- melerı e=->na:::mda om ada ır hapıs. . ti . h . . k L 

1 . . · . · • _. .. • . maı.umtye erın arımıne ao ma .. 
dönm~tür. caKtaı"IıP söy emış ve şimdiye kadar lf•mıştır. h~ne bınası yapılncagını soylemııjtır .. t' B 1 'd" 

..;....-------------------------------------------~-----·-------·-- ıs ıyoı·. un ar neresı ır: 

Am ~rik '.lnın teşebbüsü Zelzeleler devamda 
Skandinavya, Belçika, Hollanda, 

Felemenk, orta Avrupa ve Balkaıt
lar, •·akın şark ve Asya .. 

ıı....,.etin. edılen 1934 paktı eaki 

:'~1ll a~ıg::uhafaza etmektedir. v atikanda sulh arzusunun 
t"ıeue . . d konferansı, Balkan 

• 
yenı biri 

1 

Dün ikisi şiddetli olmalc üzere 
Üc zelzele vukubuldu 

MtıhRripler bile, garp cephesİn· 

C.:-2 canlanan bu hak:kati kavramtf 
bulunuyorlar. Erkanı haı-biyeler, 
kftrşılarındaki çelik hatları parc;ııla
mak için milyonlarca insanın har· 
cıınmıısı lazım geldiğini anlamıtlar· 
dır. Rakamın dehıeti, iki taraf dav!'• 
sının bütün şiddetine ve az:mkar ma. 
hiyetine rağmen, kendilerini bu çe• 
lik hatlara :;aldırmak cesaret ve tec• 
rübesinden uzaklaıtırıyor. Çünkü, 
burada zafer, kolay kolay kaldırıla. 
mıyacnk bir .. iklet, ölüm İse aaniye• 
yeler içinde gövdeleri harman ıibi 
tıavuracnk hir makinedir. 

•ıııda.ki l'~nı~ bugünkü harp kartı d ı·ı• } k t } "'kk• 
tdiJ) t'l?n "azıyetlerin1 izaha yardım e ı ı o ara e a ı ediliyor 
lle 1 lfeceğj nokt d .. • a. ik asın an u:ı:en -
"-n de:ı ç~kı-nişti. Çünkü dört Bal-
, , · etınin h k 
1 .. ı

1Yetj hir . . arp ar4ısındaki 
f 1.ıı-kiye d hırın,. uymamaktadır. 
•ltıl'\a. . ernokrat devletlerin itti • 
~ . tırı-nitt" R . •!'l•ıta.0 d ır. oınanya ve Yu-
:.•ntj ltal;q~rnolt-~t devletlerden ga
· • İae L• etnııılerdir. Yu,.oslav 
b" ' «oıt fi tıabUtUn ara ık> namı a!tır.da 
ttfllekted' başka hir politika takip 

Yntikan, 11 (Radyo) - Ru.zveI . , bu tC'şebbü:;üııü Avrupada sağlam 
tin Veyby'i Avrupaya gönderm:?k ka- temellere dayanan bir sulh arzum 
·arı, V ntiknnda f evkal~de iyi tesir 

1 

nun yeııi delili olarak tellikki etmek· 
oırakmıştır. lPdir. 

Papalık rnakamatı, Amerikanm 

Isveç hükllmeti 

3 

Rayburd, l 1 (Hususi) - Bugün maktadır. 
Bayburdda. ikisi şiddetli, biri hafif 
olmak üzere i!ç zelzele knydedilmiştir. Yeni zelzeleler merhezd~ki binaların 
Haık, ayni saatlarda, gUrilltü ile biri- çatlaklarını genişletmiştir. Ha='ar yok
birini takip eden zelzelelerden çok J.-ork tur. 

lngiliz Gazeteleri 
he ır. l'ehl" vd 

ı- dev) 
1
t: en anlıyoruz ki K l ld d ] } 

~ttinj nı:~ harp kar41sındaki vazı- omünist ere karşı a ığı ş: '1et i Daladı·yenı·n Gnyet bıuit: 
·~ı-he ka a.fıtza edecektir.. Yani parlamentoda mazhar Kabağı başka yerde patlatmak •• 

takibi h:•ı. ı-nüıteı-ek bir politika tedbirlere devam edivor bu··yu:.k Almanya şuna kanidir: 

Şu halde?. 

.Bu dev) hı; mevzuu değildir. oldugv U itimada Garp cephesinde mukavemet ya• 
iı fayd•I et er arasında bir itbirli- ~tokholm, 11 (Radyo) - İ3vE>ç j ~inin sahibi ile on ki,si tevkif edilmiş. rışına ist:rak ve düşmanı tehdid ede• 
"b·•va.J) .., ı olı-naz nu id'? Bu suale h ükumeti, komünist4lere karşı ş:<l- tiı-. Emniyet müdürlüğünce neş1·edi- h • t Verı•yorlar bilmek için yiyecek, ham madde ve 

i.. eı-ı-neo..... l (letli tedbirler almış, fanli.vetlerine len bir teb'lig~ de, komünist parfsınhı e emm ye p"'trol 1· d Sk d " h'll • ::- tt\cı~ıe ':".., ça ıımak akademik "' azım ır. an ınav ıa 1 erı, 

t
dflrt devi t' ıle uğraımaktır. Çünkii maı:i olmağa başlamıştır. Diin, bii • rııemlekete muzır faaliyette bulun - Londra, 11 (Radyo) - !ngiliz ga- itimadın 534 reyle ve ittifakla Yerilme §İmal denizinde ıerbestçe çalıtmak, 
11lda. hıtr~ •n huıünkü tartlar al- tün isveçteki komünist merkezleri ı,.,ak üzere Rusyadan para aldığı Lil- zeteleri, Fransız parlamentosunda Da- si, parlamento ile hükGmet ıı.rasındaki hatta İngiltereyi Fransadan uzakla,. 
"''ll•llı-•na e ~arı~ mütterek vaziyet ;;abıta tarafından basılmış, araştır - dırilmi~tir. ladiyeye itim&d reyi verimlcsini ehem iş birliğine delil alorak gösterilmekte- tırmak bakımından tetkike §ayan ve 
~t. Coi •nıkan taıavvuı- edile- :m1lar yapılmı~tır. Komünist gazete- mi.retle kaydetmekredil'ler. l:lillıassa dir. bayii enteresan bir mevzudur. Kaldı 
1\:.. raf• • 'L oo- k" L d h dd d d f'" "Yrı h' .. a ıtıo~riyle her biri- .------=ıoo------- ı ura a amma eve ma en • 

'.
1
hlkilc ll" "•ziyeti vardır. Sonra Hak.kat .. .. sı·korskı·nı·n s .. ı . boldur ... Keza, Hollandadan inııilte-ı,çı • 8alka d h oy evı re tlaht\ rahat tehdid edilebilir ve 

t tn tehd' n yarım tl asını a- yuruyor 
ı'"•t htt 1 deden tehlike vardır.. Bclçikadan ise, Fransaya daha kolay 
~.~•le no~chJike ancak «tehlike» ıaldırrlabilir .• Romanyaya hakim ol-

·ıfn 1ı·ıni a. taaında müşterektir. Her H p } } J • ı F m:ık ise. Yugoslavya ve Macariıtlanı 
tO- t'"llaı- Y~ı tehlike lehdid ediyoı·. Bil Daladiye ı .. İn itimat reyi a 'ma-;ı Üze- er o on ya ı, ngı tere ve ransa- da iktısadi nüfuz kadrosuna almak 

lt-be kl tında Balkan devletleı·in~n ı· } • d d olur .. Plan, plan, hep plan!. 
~trııeıeı-a"j::· ~üşterek cephe teşkil • H .. 1 d. \J. •• ı nın ga ıp ge eceğın en emin ir Ber: tarafta müttefiklerin d~ bazi 
ıt111t 1 ... kanııı:d F k h k rıne -.: ryOTIUJl SOY e Jgl SOZ er mülahazaları vardır: 
d 0 l\ı- k ır. a at mu a Pnris. 11 (Radyo) - Polony~ ı ta=mı:ı malik o1maktır. Fran~a, 
,,: ... ~~t de• '"~~u ıöy~nebılir ki dört Paris, 11 (A.A.) - Diin me·.;cucl ılığı gayretere karşı takdiı· hislerini ba~\'Ckili ve başkum:ınclanı geırnral Leh t:ıvrnrt:cilcrin modern tayyare hü~::trki.:~1;1::~et~7~:tbit;:ı:!~!Yı:•, 

. il top] n orunması nokta· ~:14 mebusun ittifakiyle kabul edi · biklin'ı'ı•k kendi::;ine zafere karlar ,.;·~\H',skj, Fransada buluıı:ııı Po!r.nya · · e 
tııııtetdı\. :n.an esas gayede birle•- len itimad takririııin ınetııi şudur: lınrıı Jl:ırlfü11eııto.;;uı1tın v,~lı·..ııı11 1 ııc• h ' f .. 1 ı.· l \'el'ıııck, ordusunu techiz etmekle lıu velevki Rusya ile olsun, buralarda 
ııı.ı 1_ •• 0 12 T" k ~ " u . .'.l\'~l aıtıyını te tışınc P uıı· :-:öy ev \'C'-

1 ıtoı-....... k ur ler Balkan .,ulhu. 1. [ '-' •·li:-:in .vük'>ek vatanı>ervt:rlik lı.ırimı .-:evk ve ı'd.·ıı·e'1. 1• l1ustıs1ınrl,·1 ı"t 'ı- l arzumuzu .\'erine 0·etirıni~_ ·ir. He;.· harekele geçtiği dakikada, onlar da 
"t' '"·••a · . ""' .. - r..!rCI\ ezcüm e demiştiı· ki: 0 

ci " ın İttifak ıçın demokrat devle t- iıflVP ı içinde cereyan eden gizli ko- mııdı olduğunu beyan etmi~tir. -« Polonyanm istediği ye,{an.:? !'olonyalı, müttefiklerin galip gele. )alnı.: bu devletleri müdafaa değil, 
ıık. ına. girmt:gvi faydalı gdr- nııt"'nı·n müzakerelerı" esnasında hli. Pari~, 11 (.~ .J:\.) - ":'f,,clı's t,.11 ... , • kt·ndi emniyet ve harbi kat•i1e4tir~ " - ~ •' '" " Ş"Y, ordu.sunu techiz için harp vr.s:ı- ceğinden emindir.> 

kumetin kendi..;inden talep edi!e~ı ;. fındnn kabineye itlifa"J.."la itim ad reyi 
00

_ rnek :. aruretleri karşısında, ayni top. 
zahlitı oinledikteıı .sonra maddi Ve ·:uıld!kten :.onra meclis reisi Iforrıot M v ıaldRra fırlıyacaklardır. Bundan, 

mrınev: kuvvetlerimizi t>Cdadımızm ı;(jz nlarak bazı masalların tahl'iu!!i" • aarı·f ekı·ıı· tet kıe kle- zerr,. k•dar §Üphc edilmemelidir. 
kahramanlıkları Re\·iyesine yüksel~ - \'e 11: kikatın tekrar tep-ıs:-ıüne imkan Bh ~ ö~'e F'.,1:).W ki, Ruıya ve Al. 

b, 
ıı, ıı doau 
dl Ytı-dıı-n a~ırnız, Balkan su'hu. 
ı' l,l'i tıol' ~bıtaraflık» adını ver. 
''ı d •tıkad .. .. 1 B k l h a goruyor ar. azı. 

t:· l•kil> :t&'ayeye, baıka bir po)iti -
mek içiıı sarfetmekten geri durma - veren müzakerelerden hah:'ieylemi~ ınan•• 8 11 'ka~I ıırd11 ne ayrı ayı"ı. ne 

ve PlÜheyyiç beyanatından dolayı r. nı· et• 1 . . ı tt de bo ... tın: oll\r.ı!: harekete geçmek 
D!ll.ıd;yn~ ı takdir \'e tazimle anarnk ı n n l ce erını an a l nu~v1ı1ı .. ı1e deg!idirler. Çünkü menfa~ 
demiştir ki: attaki iştirak, bu aahaya gelince, 

l\f'"l" 'tt'h d b k •• yekdiğerlerini kıskanan ve esaılı şe• 

~·:r~'"ı•ı-. ~:k~~- varılacaiına ümi<l Leh mu·· ltec·ılerı· 
•· illi\ iy· . ort devlet de biri-
"ll ı nıyetl • d . 

Cezairde iskan edi- ~ ıı ı l ı a ımız u müza erele"'- U • • • b •• •• •h • ) • 
de par!ak bir surette tezahür l'lnıit:- nıversıtenın utun ı tıyaç arı temın k:ilde ~ontrol ede~ bir rekab~t hali-

leceklerdir tı r. Bu ittihı.dı hiç kimse tahr:p erle. • . ne geJıvermektedır. Kaldı kı bura-

h" lo91~ll d' • erın en emın olduk 
lı~et •t •gerinin bu göriişüne 

l1ıa " l'Delid · 1 hu ,_ ır. Ve Belgrad icti-

Pari~. 11 (Radyo) - Romanyad:ı '11iyt!cektir. Zira hürriyete yurd ir,:ıı edJ ecek yeni gramer hazırlanıyor da, Balk~n ~ntanhnın daha he~?z 
bulunmııkta olan Leh mülteciledniJl, lıararc·tli bir aska davanmaktadır. ' tazelenmış bır mukavemet hath ı1e 

ttt "" t-şılıkl ' t1ı ~'"si b k 1 anlayııı tebuü7 
., a •rnından faydalı oln•UŞ· 
1\ ı._ otıre"I" 

~a. f:lnıın d' v Cezn"rde iskanları Fransaca kabu! 
edilmiştir. İki yüz ki~iden ibar~t o -
lan kadın ve çocuklaı·, ilk po~ta i,e 
Dhk,.e5t.en Cezaire sevkedilecckler -
dir. 

:\1ecl:s Herri~tu ayakta uzun U7.U'1 İstanbul, 11 ~Hususi) - :\Iaarif muhtelif maarif müesse:'ielerinde yap- ltalyanın da kendine mahsus ve son-
alk!Şl&mıi? Ve cuma günü .sansör rne- Vekili B. Hasan Ali Yücel, dün gazete- tı{'ı tetkik ve teftişlerden edindıği ka- radnn meydana çıkagelmit bir rolü 
.... ı\:ô; lw1l.ı .da1..i nıüzakerei~rrne 

1

::i!eri l~:ıbul ec!ertk, on ik: ~fü,Jcnlıa! naatları ve aldığı neticeler! :ml:ıtmış- vm·du·. 
~· , t-ı, !laik ıger ehemmiyetlı h:r 

-Devamı 5 inci sahifede- sehrirniz<le ünhersitedcn bııslıvnrakltır. O takdirde bir Aaya mes'elesi haı. 
., · • twa yeliyor ki, pek de yabana atıl-

~ 1~lııad· an devletleri arasınd~ -
••1ıııı • • 1 rabıt ı . . ~o tıı•ıdir- B a arın takvıyesı t ."?· 
h ttıbill~:t~ u, Balkan antantı 

•rıı..... nunun .. d 
~ij ·•uyf"t)' ote enberi en c-
h1 l!lll'ıİft : 1 ~ayelerinden birini teş. 
erıı . . Şırnd' d'" ~ · t'tıı}'et' L.. 1 unya harbi Lu e. 
ııtl' ı ouah""t•• d ıt, Rl\ık u un tebarüz ettir -

Brü~~selde ( H a
.A 1 Vekil, üniversitenin ihtiyaçiarını ~ııu~ v.erektir .. _N=tekim bu ihtimal . se 1 er - Bi R g i 1 er 1 mevzuubahs ederek bu iliııı müessese- ı U"Z•.rınde hem alakadarların, hem de 

_ mizin tekiimül yolunda olduğunu, bazı mn!lteHf matbuatın mülahazalar 
~~~•··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• nokMaıilann ~mamlanmn 1 i~n üç mı! serdine ba~adıkları da g~~lmek~-

"tı L· • •n rn l k · · B r,r •• • il ltı Qlthirı . . enı e etlerı, ıktısa. azı n.omunıs er 
ıy._h. tıı ıtnı d 

\İ~ 'liı-. F aın c en cÜ%Ü'er ol- f k ·ı dildi 
Stokho!m ı.von liraya ihti,\'aç lıulunduğunu bu- d ir. Bu ihtimalin en kuvvetli istinad 

nnn da peyderpey yapılacapını söy _ noktası ise, Asya üzerinden yalnız 
lemiş, dilekler arruıındn bulunan tıp Rusyanın b :r hareketine cevap vcr
fakültesi staj müddetirıin artırılacağı- rnek değil, ayni zamanda Rusyayı en 
nı üniversireniıı şimdiye kndar 224 der ha:ıaas yeri.nden (Bakü petrol kay. 

hı lııa.di ke a~at Balkanlar için bir ev l e F'nlandiya hadiseleri, isveçte endişe ve ali.ke ile kar1ılan1yor. 
~.,~, . · Yfıyet» 1 · b h' Brübel, 11 (Radyo) - Zabıtn. ~tokhoJmda tezahürat oluyor, gônüllü ler toplanıyor ve hükumet d~ ya-

t-ı"l ·1U de~ .1 • mese e11 .\ ıı . <l 
'ıı 1 gı dır He b" • • ı ·~ ~·apılan araştırmalar netıcesin P. btı- vaş yava~ tedbirlerini nrt.ıı·ıyor .. 'Bu me1·anda dün, bazı komünist ga-,1 l'\U.bad · r ırının c ıgc • b k 

ll!ı~''"'lıı-, B el.e edeceği birçok eşya- c-ün de komünh;tlerden azı · m~e · ı:elecileı-in de tevkif «:dildiği haberi de gelJi. 
'lld u ıktııad· · b" r v· ler yakalanmış ve tevkif edilmiştir. Stokholm (Şimai=n Vcnediği) dir. Cüukü birçok ada ve yarım ada-

dah:ı· e aııl.Ja.-· l :§ ır 11:1 mese - J • d b' k b ~ l 
~ "'"ide J:ı• 1• ııtanı da antantın ar üzerın e kurulmuştur ve ırço ogaz ar, koylar ve fiyorlarla dolu-
de:ıdiaj İc:in ır hdevlet saymak. hem /ki vapur çarpzşfz durd. ;şk·ehir hududnndaki. arazinin! YdP.«lidt' biri ıudur. Adaların bir kıs-

'=l' ern d d" mı ı ~epeler haFndedır. Bura ar a merdivenli sokaklar ve asansÖl'·· 
lı> 1 İdn f e ort antant Londıa, 11 (A.A.) - Yonanton 
.ı~i\dııc.,. ... .' .... aydalı olur. Muh,.rebe lc1· görülür. 1255 de lcurulan eski ı~hir, şimaldeki Staden adasında 
"" d ....... 1 \'" Comedian adındaki iki İngiliz g,..- k tı. e~il L· hız nıuharipler üzer:n. f But ası işçiler mahallesidir) bulı•nma ·tadır. 
t...,.'di ' •ta.raflar .. · d d "k ınisi ~ıs dolayısiyle Kanada sah!lle - Kral sarayı, nc:taretler, eski büyük kiliteler, ayrı ayrı adalar üzerin-
'l:ill\r_ ta~Yik . . uzerın e e 1 - ri açığında müsademe etmişlerdir. 
"'"l\d Ilı- ......... 

1 
ırıttıkçe artacaktır. . dcd:r. Belediye sarayı şehrin en muhte~~l."'1 binala"!"ından biridir. 

• 1 ......... k Teknesinde dC'lik açılmış olan · ı ı 
ti 

' Yl\p. e etleri kendi arala. Djurgörden adını taşıyan bır ormıın rğı ve parkı vardır ki, sveçin 
' .. c:akı Knmedianın mürettebııtı gemiyi ter- 1 k f 1 • 
ldj tllt , an itbirliği il~ bu ik· muhtelif mab'allerindeki köy Ü lYR e t erıni, evlerini ve memleketin 

Y1ki Önliyebilirler. · ketmiştir. hayvan ve nebatlarını burada gcirür, fo.mrsınız. 
llııı Stokholm, İsveçin baılıca sanayi, ticaret ve irfan merkezidir. Ünis -

•ı ere.et . 
l •• ~dı' ha.rheıçtkırnaı Balkanlılar ara- Istanbul macları versitesi, Korobin denilen tıp melrtebi, z:raat, orman, mllden ve mü -
Q, hendis mektepleri ve gü:zel san' at müzeleri kamilen Stokholmda t.:>p-

ı~·ll. artı daha sıkı bir i,. • · 
'l'e ... ı •n kutul- ! tanbul, 11 (Telefonla) - Bugün- lanmııtır. Bir oprası ve birçok konser verilen salonları vardır. Şehrin •• r • •uaıı .. k . . 
~""r '"• l'll.l'l'D nı gorme ıstı· kU maçta Beşiktaş ile Vefa tnkımlnrı limanı da gi.izeldir. Kıt vakti ckaf'riya buzkıran gemilerinin faaiiyeti 
' h~lde n~n etmiı olmua. da O • o beraber kaldılar. ile liman donmaktan ve kapalı kainıaktan kurtar.ılır. 

l, netıceaiz kalmıt snyıla. Diğer maçlar, havanın fazla yağ- Makine, dürbin 11anftyii çok yüksektir. Cemi tezgahları, dabağha11e-
murlu olması yüzünden teh;r edilmiş· ler, dokuma fabrkaları da zenr,ind\r. Şehrin nüfuıu yarım milyonrl~n 
Ur. 1 fazladır •• A. Ş. ESMER 

nC\klarmdan) vurarak, hem Almansinin kitapları tamamen bası1mış o!-
duğunu, ~6 dersin kitaplarının kısmen yanın buradan istifadesi imk&nlnrı
basılmı~ ve tamamlanmakta olduğunu 

14 ders kitabıuın ya7.ılmış bulıınduğu

n u ve 36 c!er. in de kitu hı olmadığım 

bildirmiştir. 

Kısa bir müddet içinde biitün bu ki-

nı kırmak, hem de Rus • Alman ha· 
rekct illtirakini f'ııaalı surette 'balta. 
l \mıı.ktır. Finlandiya harbi, bugUn
kü kayna~manın ve müstakbel hadi. 
reler"n, umulmıyacak kadar has~aa 
olan bir inki;af merhales:ni teşkil 
<'lm~ktedir. Fin mukavemetinin ha-

tnpların hazırlanacağını sörl:yen vekil hara ],adar devamının, hadiseler Ü· 
. . :zerind e büyük bir sürpriz yapması 

bundan sonra lıse ve orbı ilkul kıtap- 1 .h . 
1
• • k Al f 

.. . . . . . ı lıma ı peK ço tur. man men aa .. 
!arındım muddetleı ı bıtenleı· ıçın yenı 1 ti :ue, Rusyayı, nalkan1ardan uzak-
den müsabaka açılacağını gı·amer 1 ~- lıı.~tırarak baıka tıaha!ara, tran, Mu

rinlerinin tesbit edildiğin· ve yen: grp,. sul petrolleri ve Hindi.tana doğru 

merin hazı!·lanmakta olduğunu. ortn, bir harekete geçirm k, yani hem ha
tahsil ile yüksek tahsil arasındaki te- ı:ımlarının meşgaleıini artırmak, hem 

_ de Orta Avrupa ve Balkanlard~ ser. 
rım farklarının kaldırılacagını anlat b t ı ı kt .. d · d" y kd' es cı:a ına a mun emıc ır. e ı-

l mıştır. Vekil, bu akşam Ankaraya ha- {;erine göre taban tabana zıd olan 

reket ede .. ektir. -Devamı 4 üı,cü sahifede -



(ANADOLU) l~ Su,ı t ı::ıo Pıı:ınrtr• 

11{ A Günün hadiselerinden: ı Dünyada -

1 
Romanya hükumeti 

Fransız üsera kampın- -Neler oluyor? 
.1 Al • / • Almanyada harp esirle- Ordunun teçhizatı için istikraz 

Bugünkü prograın 
12 30 Program Ye memleket 

aa man esır erı _ _.rine şefkat gösteren ka- tahvilleri çıkardı 
ayarı. 

12 :l5 Ajans ve meteoroloji ~ 

dınların saçları kesiliyor Bükreş, 11 (A.A.) - Maliye na 10 milyar iki yüz elli milyon 
baliğ olduğunu bildirmiştir. 

leva 12 50 
13 30 

!eri. 
Türk müz'ği (Pi.) . 
14 00 Müzik:. KarıŞl~ b 
zik (Pl.) 

Bir tayyarecinin karısına yazdığı 
mektup ve hakikatın kendisi 

A!manlar, harp esirlerine kar~: >ırı k. Konstantinesko gazeteci ıer~ 
zaaf, ~rfkat gö:;teren kadınları ce - beyanatta bulunarak ordunun tc~ -
z,ı]anılırmak iç'n entere;nn bir u. ul hizatı ıçin çıkarılan istikraz tah\'il
bulmuşlardır. Çare gayet b;;siltir: lc-rine yapılan kaydın şimdiye kadar 

Kayıd devam etmektedir. Şimdiy 0 

kada: kaydedilenlerin adedi 26865!) 
duı·. 18 00 Program ve memlekel 

Eair bir Alman zabiti isticvap ediliyor .. 
Fr nsızca j ·:ıal gazetes:nin hu - Almanların aldıkları esirler: yerler 

su•! muhabiri, . ~iman eslrleriniıı bu- tirdikleri U•era kanıvlarınrlıı -hatta 
lun .. ıı-u bir ~mpı ziyaret etrr.:, ve PolJnplılar - bile ısınmış onalard:ı 
ga. teoinde intibalarını şöyle yaz - . atmakta, eıcak nıışlarda yı'rnnmak
m. !:•dırlar. K mpta c\•et. duş vardı anı_ 

Frans;z·ann Alman esirlerine na - ma htr zaman yıkaıulabilec~:< hara-

Puı; Ju !'!arak kabul edilen kadın . a -
mı derhal saçları kesilmekted" Bir 
kert' de saçları kesilcFkten sonra nr
tık ııı,•;;e)e yok drmaktir. Doğruc:ı 

hapis 1ı&neleri bo.vlamaları bir giı!l, 

bir ~ant meseles:dir. 
Bu yarip hııttr. acı usul ilk olarak 

FrP.ıergde tatbik olunmuştur. Bu ha
v<\ılde bir kadın Polonyalı bL· c•;r~ 

i<aı'<ı sefkat göstermiş olduğundan 
~llç!arı k.E-~dlmiş ve hap!->e atıl!1ıı;-;ta·. 

Or•a 2amanıar kokusu taşıra'ı l»ı 

usul pvı-.~ yhvaŞ bütün Alın ınyaya 
.'l.yılı ııa>ı.tad r. 

Pariste 15 günde 333 
kız 333 erkek doğdu 
llıHün ciliny:,nın doğum hAdisel~ri. 

ne a<ami ehemmiyet Yerdiği bu gün 
!erde Paris nüfus dairesi de sık sık 
do:Zum \e ölüm miktarlarını tespit e
Jüi i'ıatistikler neşretmektedir. 

19:J9 senesinin ~on on beş günün -
dek', yani 15 kiinunuen·eı ile 31 k ı -

ııı..ıue ·;yeJ arasındaki doğumları ıröo 

ter•n ıstatislik çok enteresandır. Bıı 
i~tntistig~ göre Pari~te on be~ gü~ 

ı arfındn dün.\ a~ n gelmiş d!aniarın 

.ııılda:·ı 666 dır. Fakat çok gar:ıı bır 
sıl muamele ettiklerini saklıımağa ih- rette su bulmak imkanı yok!u . Son- ıesatl•if ile bunun 333 ü k z, 333 ti er-

Finlandiyaya yardım 
lngiliz matbuatı, Finlandiyaya sürat. 
le yardım edilmesini tavsiye edivor 

18 05 

18 40 

18 55 
19 10 

19 30 

Montevideo, ll (A.A.) - RP.isi - Paris, 11 (Radyo) - Hebiııkideıı 

cumhuı g~neral Alfredo Badom:r haber veriliyor: 20 00 
!O:ırıamentoya bir mesaj gönderl'rek Bugün 12 memleketten binlerce gö-
F inifıııdiyaya yardım için 1000.tlOO nilllü gelmiştir. Bunlar orasında Al -
ııezolıık lıir kredı kabulünü tavsiy~ manlar da vardır. Gönüllülerden t!lyyu 20 15 

etmişt ;r. reci olanlar, Fin tayyare mektepleriıı-
Londra, 11 (Radyo) - l\fatbunt, re staj gördükten sonra orduda vazi-

l"inlı\nrliyaya silratle yardım ed!lnıe- fe alacaklardır. 
ıiııi t•vsiye etmekte ve Finlandiya - Vaşington, 11 (Radyo) - Amerika 
nm hezimeti halinde bütün Skandl - ayan meclisinin önümüzdeki salı günü 

ıo 30 

na,·ya .cıev.letler nin te.Jıl:keye düşe - yapacağı içtimada, Finlaııdiynya rar - 21 15 
ceğlnı ılerı sürmektedırler. dım meselesi müzakere edilecektir. 

Macar!sta ın 
itilaf girizligi 

22 15 

22 30 
23 25 

ayarı. 

Müzik: Radyo caz 
rası. 

Konuşma (Umumi 
ve beden terbiyesi) 
Serbest saat. . 
:Memleket saat ayarı. 81 

ve .meteoroloji JıaberJe!l 
Türk müziği. 

Türk müziği: Halk tur~ 
ri. 
İnebolulu Sarı Recep. ~ . 
Konu~m~: (Fen ve ıs 
bilgileri.) 
Türk müziği: Vedia ı 
konseri. 
Çalanlar: 
V~cihe, Ruşen Kam, 111

• 

Erer, Cevdet Kozan. 
Müzik: Küçük orl<1j 

(Şef: Necip Aşkın) . 
Memleket saat ayarı, sJtı 
h~ ~erleri; ziraat, eshaııı~. 
vılat, kambiyo _ nukut 
sası (fiat.) 
Müzik· Cazband (Pi.) 
23 30 Yarınki progra~ 
kapanış . 

t:yncları yoktur zannediyor,ım, Bir ı•a da Fransızlar lyi yemek yemekle G ı M • k 
C3ir kararırahında Uç saat bulundum. m.ı ruf :nsanl 0 rdır . Halbuki cs:rleı·c J,eJ<tır. azet e er' acarıstanın topra ta- Düşündüklerim 
R' rndan tlışaıı çıkarken eğer bana vtrilen yemekler hiç de lezutli b.r Helsinkinin ismi Sta- 1 b d 
v . ;si: ·~e gördün? E•irlere na·ıl ycnıe!< drğild lingrad olmzış! e İn en vazgeçmediğini yazıyorlar Ba$ taraf, 3 üncü sahifede.~ 
r. amele .,diliyor?> diye sorsaydı şu Evet, kabul ed'yordu. Alrı•~ ııyaıh . . . bu mülahaza ve ümidler, hakıl•1 

Fraıı•ızra Pnri:ı - So:r aazetes<niıı Budape,•te, 11 (A.A.) - Hava,; A- bü•ün matbuat tasrıh erlı\·nr kı :\la 
cev.ıbı ver!rdlm: bir Fransız e•iri Löyle ı,;r m '.tup yaz- 0 

• • . , ' • - metler'ni ancak bu tecrübeden' 
- Sert değ:I, fakat tatlı da de - saydı muhakkak b.ışır.a bd:i gelirdi. re göre Fin helk hükıimetileri rei'i junsı bildiriyor: . carı ·tan Romanyaya karşı toprnk ta- g'iol<-rt>bilirler. itiraf edelim ki,~ 

ğ!I ! Fakat bir Almanın rnzife~ i evvel:• ~- Lundr~ r~dyo•undnıı a!dığı bir hab.c: ~elgrad ~onferansı~ın ~etıccsinden dilatı talebinden vazgeçmek niyelind~ ya, bu aahada da, meseli. lran, 
. . . re göre F ın halk hukumetlerı 1~131 berı r.tacarıstaııın vazıyetrndc bir rlc- ue;;.ildir. ı . . c 

Knmp kumandanının yazıhanesıne sur olmak ve hakıkatı vı"a\·a kornwk- . . . . _ . . '.. . . . " •ul petrollerıne doğru bır h•' 1 . 1 !t" r d b' k t S d F - . : . _ hu,ıııeıı yanı ımzalııdıgı bır emırle gışıklık hasıl olmuştur, Bıdayet"e f.la- BiHün sabah gazeU!leri Trnneilivan- · · 1 ç·· kü b ü kfi ıııtl~ 

t
g.n ·

1 
1,-n zadmanB, 0 be. ınAle ır tme - ı.tl o~rda 

1
.a rıınsızlar bt; gıbı ~ıka- eimden sonra Helsinki şehrinin ism'.- caristanın vaziyeti muhterierli. Bugün ya hususunda Romen gazeteleri ile tek- a2 or kgırıılr, b~ln -· ~g nk'la· joı' 

l 1 . · kt b d Ali . . 
1
. k' . nın da ngrad olarak tespıt edıldlg:. ise Romanyaya karşı itilafgiriz bir rar şiddetli kalem mücadelesine giri•- d 

up u ... vor u. u ır mun ayya- ye erı ın ıyecek karlur comert ve ın- . c 1. . . w. 1 e arıı ata ı ececını ue a 
ec sn ıı me u uy u. esıne yazı- aanıyet ı ımselerdı. . b'ld. . f . .. _ .. . ' e er. 

yordu. Kamp !mmandanlığınra oku- • n •. ' . ı~mış .r. . .. • mahıyet almıştır. Hukumetten ınulhem mış bulunuyorlar. Buna mukab'l demorkıiıerin, '!" 
b

'ldl . • • Jngılız ı·aJyosu yeni Fın hukumc- d . .• . . - ıo 
naea~nı ı ğı halde mektupta şun Alman esiri, bur:ıaııı . böyle tar:f ., . b . . tk- 1 rı a ııaret ettıırım ' ırayeyı e J 

::ırı s '' yor u: edı·\·ordıı şı·mctı· '-·n g · 1 · - um·· ı ~ . . çırme_ ıçın u aa a u:zerın • , ö l!I d "nın u emrıne naye ar o mıyaca - T b . k . . b h .. . d ıı ı•, 
" .. . - • "" orı Jg .tı an.~- gını ve Ile'ls nkı sehrıııi Stalingrıı1 . . at 

cÇ~k betbahtım, çok uşilyorum. tarım. Bu knmp "•!,,· bir f b 'ık.a Li- • anır ın e ana 1 maları ıht.mıtlı, pek de yaban• " .. .... - o arak !\nmayıp, ene e~ki ismiyle a-
K r k 1naey m. urada k!mse yıka - nası idi. Ora~ıııı i'k '.ı:ıhur ,1 z;,.2 rct ınaz. 

nacaı<-m• ilure etmiştir. 
namı_ı or. Dilnyadaki m.emleketl_eı:in etmedim. Bunun içın aklıma şarkı Ye Orhan Rahmi GÖKÇJ! 

l'ep•ınd n daha medenı olan bız.ım neşe gelmedi. Ço!{ nııııinıunı 1ı;r yer- Budapeşlede Lise lale. F• ) " d" ]h • • h" b" d ] t• 
.Alm.anyamızda. n .gu:ı:eı. ırene ~udun- di ve hak,·kalla ela pek •n--·ukt·ı. C'ol .. t b l ın an ıya, su ıçın ıç ır ev e ın H 11 d d 

Ü d h b k b ""'"' e eri yolları süpürdü o an a a 
ya zer n e ç ır yer yo t~!r.> . . duş gördüm. Yıkanacak rerlcr ••!( ve t t d " "}d" 1 

Bu mektupta gı~adan bahsed.lmı- süslU cleii;ildi. Fakat ve.•eıı harlı in ~ili Bir müddet evvel büttin Avrupaya 3 VaSS U Un Ü ara ffiJŞ egı ı Y ~ k . b (Jlf 
>Cr Bunu r vt edelım. :\Iektu.bu °.ku - ayı içinde ben kendi h:,alıını:ı ba lüks- h:ik'm tolan '0bllk dalgası birçok şe- Helsinkı 11 (Radyo) - Finli\ndipıdurmn olduğunu söyledikten sonra de- "Jle er ve sa r azı TTI l 
tlu~anlvdeübuilnud~·katzanın buguknku va- teki bir banvoda ı kaPnıak saadetine ~irler~ Ye Ll~~ .. ,~a ~ud~p~~teye kç~c hariciye nazırı Taner, matbuat mu- miştir ki: deleri;ı /iatleri yükse 
l.ye 1" ş ıı il en sonra, uman- ok nadir ul~"mı tı.ıı. , azı:ı ·a: yag ırmış ır. u un "0 ·a ·: messillerini kabul ederek btyanatta ba - Biz, şimdiye kadar sırf kendi Jll 
fona açıkca: ç • ' .ur H bılhu,;a tramvay cadc'olr.?'? . . _ . . . . . . . . Amst rdam, 11 (Rady'J) - II0 

· . . Ben burasını gezt rker. J, ızuııı nııı- ı. 1 k "b k 1 .1 .. . . lunmu}, ve Fınlandı; anın, sulh ıçın kuvvetlerımızle harp et tık \•e dl! 'Tl&- d hük- 1. k . 1... ııaıı Jll' 
-Bıı cesur bır delıkanlıymı• de - · na ın ar t .. a a arı ı e ortulmus oı- h' b' d 1 . . d. . . > 1 a ume ı, ,e er \e c ı,.er ,. 

> mamıştı Eunıın için kazaıı ve g'y'pjp - d B d t d t h 1 - ıç ır ev etın tava,ı;utunu ıoteme ı- ııı her tarfata hezımete ugrattık. Hal- dd r· tl 1 k tur· r dim · · uugıın an u apeş e e a s eden • . . . . . va ın ıa er ne zam ·oymuş .. • 

O
. . sovunma odiısı ısınmc.m!'I'. B.Jr•Jl•r 1• t 1 b 1 . b 1 d' .. ııını ve buna daır olnn haberlerııı uy- bukı bundan sonra, dünyanın her ta- .11• "d f fl ıı& t>' dr. hemep cevap verdı: - . · ···-. . .ıse a e e erı e e ıyeye mur·~raat 1zam, mı ı mu a aa masra arı 

- Gelsin de bir görelim; bir gö- patl~mış. Bız oraları gew•gınıız. s.na- ederek yolları temizlemeğe talip ol- müsavidir. İvilik bakımından bizimki rafı.ndan gönüllü gelmeğe haşladı. Bu sis olunacaktır. 
ruscl'm da bır subay gelerek lı:ıııun tr.mırı ıle rrıu,Jardır. . .. . . . . . . vazıyet karşısında sulh !ç!n tavassutl

1 
_____________ ... 

' ' . 1 1 kt •ct· , ıle musa,·ıdır, dıvebılırız. Fakat siz :tramak manasızdır. Zira bundan son- ·ı• İ • 
Esir, uzun boylu, iri, güzel bir de- meşgu oma . a ı .ı. .• . . Kar pek fazla. ya. ğdığı için. Y. oila .. tlaha fazla veı"ı"o.retıııtız. aze CffiJZ 

B t ı . ı ı d c h , ·' ra ative daha emin olarak bakabilir ' ' likaıılı; c!ı. Kırmız1 bir sakal yüzü - 11 •a ıra yaz ıırır.ı eıı c gorı- nn :;ı.lnızca temızlık amelesınııı fa- -
nün güzel çizgilerini örtrr.ekteydi. •indeki ~ehirde iki haft4.d:· rbcr: hü- all;et'.yle açılunııyacai(ını gören be- Guıdü, ve istiklfılimizi daha büyük bir kuvvet il A 

.. h' ı d 1 - o kadar rok yi\·oruz ki, dedi. tl ''d f d b'I' . aç Gayet iyi bir askeri selamla kuma:ı- küııı süren muı 1\1 Bvıl'uK :u< :ırı o a- tediye, talebelerin b·ı teki flerini k~ ' ,.e cesare e mu a aa e e ı ırız. 
danın kar•ısında durdu. Evvela yüzü yı hemen hemen P tlam:ırr>ı-< su bnrıı'lı bııl etmiştir. Bunun üzerine :\!arar . . . Biz, istiklalimize halel ı<·etirecek 

> 1 ib·d· 1 . t 1 . •1 . 1 . . . . Rr kapı artık esırlerııı <ılunluk- t ı·b t k b ı t · . . t · , J-l / / t YO vficudu hiç kımıldamııdan yalnız ka mamlŞ g 1 ır. >I J.ll')aıt e\ <'il> ;ı~nÇıt'll yolları temızlemı~ler V~ b•ı . .. • ' . . nıe al al a U e illi) Oruz \e e mıye- er tür Ü tUlJQ e 
h . ı·ı t't.. . ı . · 11 ki ·' d ilki . F" 1. !arı b!ıyıık salona gırdık. Kız.ırmı~ !ki ,•eg;iz.> dudaktan oynıyarıık cYa Vohl• ve şe ır ı er ı ıeı; or.uı. 'i'''n 8 c ı an gıın o erı ın aa - .. . • / 

buvilk @Obll yanıyor. f~:-\i .. lerin ÇO~ll çeşı•t erı• c. ·ein> demekle ikt:fa ediyordu. Son , • <L) a Kızıl haçına terketm şlerdir. · 
1 1 k i•öğüslerini açmış oturuyor! Hdı. Hep 

ra gitgide heyecanlandı; dili açılrlı. Son"'ız geniş 5 " Oll( ·ın geçti ' bu- ----- --------- Almanların uydurma H d. N .. h t 
Evet! Elbette bu mektubun okunaca- raları müstakbel mi•afirier ieiıı hn - iyi trnş olmuştu. Kendi•iııe· birden ayağa kalktılar. Heps'nin yiizii anı l UZ e 
- b'll V d ı · ı L t · I · ı- A k ... ·ı · · ı ı· k hararetten kızarmıştı. haberlerı· gını · yordu. e kuman an ıgın na- zır anmış, oyanmış, enı,z eıınıı~. :ım - çı "o; eyınız, c ec ım, yeme - • . ç 

d 'kl . . I k . . h b l t k l b' h ld· · r t ., ,, · • l Sogukta bır tek Alman yoktu. Yal- ançar zan ı .<atını ce betme ıçın mu - a arı a ı mış ır a '' il:. en memnun musunuz . .,amımı o ıı- .. . . . L'•nıır,ı, J1 (Rad•O) - Almaıı·a 
sus yazmıştı. Dört k.işinlik.. Ben, iki Fransız za- nuz, sizde yemekler dah~ iyi midir? nız dışarıda kapıların onüııcle bızım rııı, 5•ıba<1a batınlcıığ-ını bildird'kl,: 

. . • d. . ı., l I D l'k I . d'· kendi askerlerimiz, eYet Fran"' a,;ker- s hh t e"' Karargahta soba \"ardı amma,, ih- bıtı ve bır e <bt'.giln> afo.ıc n~ arım.~ e ı anı ~ernp ~:r ı. •. . . 1 . . _ . . r' :ıltı l <n 1 ,ınluk Vi ıı:land vapurıı r"ı l a eczan il 
tiyaca kafi değildi. Her tarafta yok- dan mesul olan J.ır Almaı: zabıt vckılı - Lezzetler tabıı degı;ı;ktır. Her lerı ısınmamış ;erlerde, acık hmacLı, gtin Liz\ı .. ,ıa gelmi;t;r. Vapurun per- ~·· 
tu. Kendisi görmemiş ve sözüne iti- idi. Zayıf, sportmen, güze bir deli - milletin kendi yemek pişirnı~ usulU jbu müthiş soğuk günde rtiıııdik nöbel rnnesı sal.:dtlandıı'•ı:dan, iki r . .,,, ,_ Başdurak BüyUk Salepçioii;ltl 
mat edılir insanlardan işitmişti ki, kanlı idi. Gayet ihtimam n gi/inmiş, var, fakat bu farkı ortadan kaldırırsak h<>kliyorlardı. kör gemiyi limana getirmi~tir. nı karşısında. 1[I 

.:.-.: ..................... +• + ••• mış, kafasını avucuna almış cleriıı bir Diyere~ mırıldandı ve yerinden fır- rak etmemişti. Bitaraf vaziyette duru- Sıra nim resmi olan Tribi\nlJ. ~ 
endişe i(nde gere,ini geçirmi~ti. F'e- lıyarak gazetelerin yığınla bulundu - yordu. Binaenaleyh italyan matbuatı, tesine geldi. Bunu ayni asap ger11'. j)' •2 • c ı• u • cir; onu böyle bir \•aziyette bulmuştu. ğu masanın başına geçti. muharip devletlerin matbuatına naza- ği ile eline aldı. Fakat 0 anda gaYtl • 1 n • Güne~in ilk şua8ı pencere ine vur- Evvela Fransız gazetelerine silrat!e ran daha hafif bir sansöre tabi tutu - tiyari yerinden fırladı. Jf 

• + duğu zaman !)afif bir uyka ile ı:özleri- bir göz gezdirdi. Resmi tebliğler! ve luyordu. Gazetenin birinci sahifesinde ıf .......... :..:.::+•+•••• • 9•+++ ııi kapamıştı. Fakat ;carım ;;~nt bile u- zabıta haberlerini dikkatle okudu. Te- Amerika matbuatı dahn 8erb.esti, yük harflerle yazılı, esrarengiz blr v 
yum:vlı. Korkunç bir rüya, kendısindıaşı mucip olncnk hiçbir şey göreme- daha mev~uk hnberler veriyordu. Fa - ber vardı. Gözlerini fal taşı gibi~ 

_ 51 _ Şu hale göre ikinci şubeniı,, E•teri telaşla uyandırmıştı. di. İngiliz gazetelerinde ds ha keza ... kat bu gazeteler çok geç gP.liyordu. Haber şu idi: 
Fakat bu esrarengiz hissiyat, kal- avlamak için ba~ka va>1talnru teve•sül cAlman ordulan, Pari• kapılarına Calibi dikkat hiçbir haber gözüne çarp Şu hale göre: Harbin 'afahatiylc Garip bir hadise: ııı' 

bine nilfuz etmej!-e başlayınca cereyan etmesi lazım gelinli. dayanmış, koca devletin pııyitahtını mamıştı. rakından al:ikarlar olan itıılyan gaze- Torino timarl.anesine sevı-eJ 
eden bütün hadiselerin de tesiri ile dil- Binaenaleyh F.steri, ailesinin fnkriı tehdid ediyordu. Beri tıırııftıın, diiş - Meçhul şahı~ itıılyanca rla biliyor - teleri idi. l\!üttdik matbuatın sahife. esrarengiz şah!", acnba kimdir? 
ber kızın izzeti nefsi harekete ır~lwiş zaruretinden i~tüııde eılerek, 1.ıoı par" man casuslar, Tul, F.pinal \'erden kıı- du. Fakat hPr nasıl<a bu ;rnzP.teler•!en ler:nde göremiyeceği her hanııi bir ha- Ca,us mu, yoba? ·ıf>ıl 
ve bu suretle cevherini çamura batır- ile avlıyacaktı. \'eyahucl da onun hi<- leleriııin planlarını çalm•ş, muazzam hoşlanmıyordu. Maamafih hazan can vadisi bu gazetelerde okuyacaktı. Ve Fransa hükfımeti, hüki\nıetı 11ı· 
madan k~ndini kurtarmıştı. siyatını sürükliyecek, i'e\·iycsi ye - mühimmat dHpolarıııın hir kı<mını ber sıkıntılarını defetmek için Popolo Di korkunç rüyasının tefsirinj ona göre müracaatla, yakalanan bu <aMt11 ~ 

Buradıi bor sual daha varid olabilir- rinden Lir memuru peşine dii.ürccektı. hava etmiş, medeniyetin bani•i, tarihi Roma ve Tribüna gazetelerini ~arşı- yapacaktı. !imini talep etti. ,<' 
di'. • , Fransa devleti perişan bir vaziyete dan aldırır okurdu. F.vveHi, Popolo gazete•ini eline alrlı Torino (H. T.) evn·elki akşaııı ~ti' 

_Bu had selerden sonra, hala ~Iad Ertesi giin meçhul şahıs. lıusıısl :ra- düşmüştü.> O gün de meçhu şahı.s, müthiş ve hususi ilanlara varınca~·ıı kadnr bü tamamiyle karardıktan sonra i><':
1i1• 

rahalle konuıuyor mu idi? zıhanesinden hiç ayrılmadı. Ak~amdaıı Bu korkunç rüya, meçhul şahsın a- bir ıstırap ve manevi bir korku içönde tün yazıl 0 rın başlıklarına hir göz rez- İtalya ve Fransa hudııdlarııun b 1 \.ı 
_ Konuşuyordu. Fakat, manevi ve cereyan eden hadiseler, birbirini takip sabını bü. biltiln bozmuştu. Uyandığı kıvranıp duruyordu. İsviçre matbua - dirdi. Rusların Kwpat dağlarında tikleri murabba üzerinde ve üç de b'f 

hususi hiçbir alakası kalmamıştı. O, eden tenkidler, maneviyatını kırını~. zaman, rüzgarın cereyanlarınıı terke- tının verdiği haberler kendi•ini tat - Perzcmişil Ye Karakova cephelerinde tin hudurl karakollarına yakın JJ 
yalnız ikincı ,ubenin :\Iadrahal vası - zihnini perişan etmişti. dilmiş kamış gibi vücudli titıiyordu .. min etmemiştir. maruz kaldıkları mağlühiyetlerden semtte, ita!; an devriyesi tatııfı~ ~· 
tas!yle gönderdiği sükut hakkım al - Bütün gece, gözüne uyku girmemiş- Kendini toplıyabilmek için dakikalarca - Acaba!. İtalyan gazetelerinde başka calibi dikkat hiç bir şey gör - hüviyeti meçhul, esrarengiz bir ~:0 . 
mak için davet edildiği yere jı'irliyor ti... Akşam saat yirmide yapılacak uii;raştı. neler var? medi. yakalanmış ve iptidai isticvaptıırı ·, 
ve bir saniye b'le durmada~. O" nla toplantıyı heyecanla bekliyordu. - • 'e korkunç hayal! .. Ne nıilthiş Endişesiyle onları da satın aldırdı. Garp cephesi tabii vaziyetini muha- ra Torino zabıta>ıııa teslim edllıı1" 
bir tek ]Af teati etmeden ııyrılıyordu. Dirseii;ini karyolanın kenarın daya- rUya !.. İtalya hUkümeti henUz hirbe işti - faza ediyordu. tir. - Devam edecek -
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Uii kurumu 

Menafii unıumiyeye ha
dim cemiyetler meya

nına ithal edildi 
· ·n atı CAZAL Türlcçeye çeviren: OÇYILDIZ 

Uıbrıa (ULUS) tan t~taııbul, ll (Telefonla) - Dil ku-

"Hitler 
dedi 

bana 
ki,, 

Adlı kitabın tercümesi 
Stokholmda müsadere 

edildi h ,ının iııa f" . h. l 
an; inin ~. ret ettiği nokta, (N > 1 _ Haydi beraberce gidelim! Yanı- rumunun. mena ıı umumıyeyc acım 

. rubun ku\iıınaı ııoktasıııd•~, ikın- ııııw dört nclanı alınız! cemiyetleı· mer:ııııııa ithal edilmesi, Stokholm. 11 (A.A.) - Jiemrnn 
~·edeıı~ri ttıelcndlği yerdi. Otuzl ~ Ba,:U.:tüne albayım! Vekiller IIeretince kararla,;lırılmıs- Nuaschııiggiıı «llitler bana dedi ki> 
toprak, a~ 0 nokta üzerine, kayn, Hiç şüphe:siz ki. bu iki sulmy, içi- tır. • "' ndlı kitulHnın fsveç lisanına tercüıne5i 

I! bir '"'hl!aç \e alev yagmuru ha- ne atıldıkları tehlikeyi takdir etmi\ oı· hük(ımetin emriyle mUsad~re olunmuş-
. "" en • • t 

Makine Tamir hanesi 
Işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
.... ~~•K•e•st•a•n•e•p•a•z•a•n .. d•em .. lr•c•il•er .. 6•7•·•6•9 ... T .. e1•e•f o•n•:•8•9•9•a ....... , 

lzmir Yün Mensucatı 
.ı. nem kusırgusı yüklen- değildi. Zigfrid i.stihkfımlnrımlan ny- Fela"' ketzedel "" ... re ur. ınbaşı \'" ni zaviye altıııdaıı bir ikinci mermi - Bu hu. usta g:ızeteler şuıııı kaydedi- T. A. Sirke tinin halkaptnar kumaş fabrikası 
liat~ı. Utba.şı~1 teyit ~tti: gelebilir. Zaten miıtee. ir olmuş bulu- yorlnr ki. bu müsadere Almaııvı.nın ar Tarafından mevsim dolayiaiyle yeni çıkardığı kumaılar 

ıraıa~· n ta.~ u ta ı nnn Fran:sız istihkam hnttı feci bir' yardım zu edebileceği mllkemnıel bir reklam 
llay' gozu t ri kopta, bağırdı: ekle girebilirdi. Başlamış ohm oır a- . . ~ vasıtası olmuştur. Diğer tarnft<t Gotte-

~ allah ~ Amaı>\ u, 1 l (A.A.) - Dün vılaye- bo .,.. t · b k't b Al t . 
Sözo cezasını \'eı·:sııı.. teş aksil onunun ilk mermi inci n son- v ı 6 gaze e ı u ı n m mnnca eı-
'l\~r~e devam etti: ra isabet nokta mı tetkike kalkan her timiz merkezindeki feliiketzeılelcre ye- cüme:-iniıı hviçrecle satılmakta oldu-

bıışlıy:n, tam znmnnı ! mukrı-Oil in:snn için ilcleta ölüm muh:ıkknktı. niden bin altı yüz on altı kilo un, 647 ğunu kuydetmcklcdir. 

6zerin/uzı Yeni Almnn kaza - Fakat vazife emredince, levekkOl .,.art- kilo kuru sebze, 20 kilo zeytin. 118 ki- oo*oo---

qqUıla clev~urup ~t~~il Si·~ Konte tır .. Albayla lıinbnşı kulak çerçeve:in- lo şeker, 102 kilo yağ, o4 kilo sabun /ngiliz 
ha Ridiy ıtı edınız ! Ben ikinc! dekı te~irinden sonra. göz sahas111daki tevzi edilmiştir. 
Oldcleti ~ruın. Çocuklar! Tarnka- eseriyle ele yeni Liı' silfıh im rş!sında R •• k •• J l 

tekleri, k e tarzı, obU lerln garip bulunduklarını anlamışlardı. Her neye H ı·f k ~ 1 u um ar arı 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edla 

11;.s A T 1 Ş Y E R L E R I;• 
Birinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş de~işik bı a fasılalı ateş t:ınzim- mnl olursa olsun, bunu tahkik etmeğe a 1 a s 1 l og ~ u 
l.ı :. at.arya f l' ı · · b l 'd·ı ,.,., /ı b · "'llQıae k aa ıyet erı. yenı orç u 1 1 er. .1. ayyare a rıkalarını ~ 
tiYor ~ıısında bulunduğumuzu Tiyyo ,.e Viri, bir başçavu~ vE> dört Roma l "/"i • ., 1 tanı~ad • rşımızda, fıletlerini m- topçu onbaşısı tnrafından takip edile- a eşemı ı erı gezdiler 
~dtıiunaı~~ız bir top~u kuvveU rek OçUncü kmmmata girdiler, ora - oluyor Londra, 11 (Radyo) - Kral ve kraliçe 
lsı8 d ükmetmck Hizım. Na - dan bir yer altı kapısı marifetıyle a- Roma, ıı (Radyo) - Lord Hali _ dün en büyük tayyare fabrikasını zi-

ltıış deği~d~~şhur Bertaları henüz çık havaya çıktılar. Bir kaç adım atar faksın zevcesi ile oğlu, bugün buraya yaret etmişlerdir. Kral ve kraliçe, en 
lbay dö ık. atmaz isabet noktasına vardılar. Açı- 1 . 1 • •1. f' .. 1 f'k kuvvetli avcı tayyarelerinin nasıl yn-
nd· nen m di 

1 
k k k . . . . . ge mış er ve ıngı ız se ırı ı e re ı ası ld .. .. . ,J ı, tar er venlere atla - an çu urun ·ır ıkıhk bır mermı e- pı ıklarım gormuşlerdır. 

ede assud hücres· lt d ''k serine nazaran farkı şu 'dl k. k . tarafından karşılanmışlardır. .ti n le ı a m n çe.ı ı ı, çu uı . ~ . . . o-------
tfl •n da urnandan galnrisine geçti, zemini bir mahrutun kaidesi halinde Halıfaksın oglu, ıngılterenrn Roma • ~ " 

hekliYen"~umi galeriye çıkıp rny- ve gayet büyük mikyasta inkişaf et - ateşemiliterliğine tayin olunacaktır. Nıgde umumı 
doktör n 'l;agoncuğa ·erleşiverdl. mişti. Çukur, derinliğine doğru geniş- u0*00 J • • J 
İkincı efere haykırdı: !iyen bir cep halinde, toprak ve beton K h mec ısı top andı 

da rnevkiguı' 1 rup, birinci hat, ku - tabakasını kurşunlu kemere kadar asır ~a asara tı 
a~on " · Çabuk. ı:e çepçevre sarmıştı. ~ifrdP. 11 ( A.A.) - VilayP.t un'U· 

' "ıırar)ı ki AI 1nıny, 11 (A.A.) - Georgece nıi mec'isi diln vali Safa Apaydının 
8ağa sola b lŞı ar altındı\ yılan Albay: A ILııny ~ ehrini hnrnp eden kasırga reiı:liği altında 18 azanın huzuru ile 
lıar ketı' ·ı Ukülup kaYdı. nni bir - Bu, adeta bir aletle açılmış mun- _ .. · . . . .. . . . . ~ e o k n n ölUmtın 500 k ~enenin 'lk toplantısını yapını~ ve 
nıvetdı·. • emredilen noktay~. ~azam bir oyl'ğa benziyor, dedi. Dip 0 ış ı e ışının ).'aı n- • ~ reisin sıçılış nutkunu milteakıp Ebe-

eni b t:ırnfı dn d1::hşetli geniş. Eğer ayni çu- lanmasına sebep olmuştur. En zıyaae <ii Şef Ata türkün hatlrasını hı.zen 
lb,r Oinı~:~da. ~ek~cyin. kura üstüste. ayni mermiden düşecek müte2ssir olan Yenger mnhalle~iciir. iiç dahilrn ayakta sükOt edilerek mu-
atı inip kU gıbı bır hareketle ya- .>!ursa sıra ıle kazamntlar, taretler, Kiliseler, hastahaneler hnliııe ifrag tut seçilmeden sonra mesaiye baslaıı-
?ıbire y kÇUcUk bir deliğ girdi. \'e galeriler tehlike nltına girer. Bu olunmmıtur. Her taraftan tren oto - r:ı1-.t1r. ~ 
bir ı u arıya doğru çıl'nn de- obüslerden ayni noktada temerküz . " . i- · ı · 1\I ·ı· · · · r· . e:rnın üc;t(l ' . . . mob l ve tayyare ıle yardım gelmek- ımtımı mec ıs ı ı Şefımıze ve dı-
llıın ~·Uk .•. nde albayın çız - decek olan on tanesı, biltiln toprak, t d . ğer büyüklerimize saygı ve bağlılık _ 

ALSANCAK 
istasyonu Kartısında Yeni Açılan 

EGE 
Hususi Hastahanesi 

SAHiBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bir!ne tekabül etmek Üzere 

hazırlanan \•e her tUrlü fenni tekamülat, konförü ve kalorifer, 
rontken ve clekt:rik tedavileriy!e mücehhez olan E C E husu
si hastaneai ALSANCAK istasyor. karfıaında açılmııtır. 

Her şubeye aid haat nlar kabul ve mütehaaaıaları tarafından 
tedavi f"dilir. 

Müessesede her zaman Dokf or bulunur. 

Fiatler iki liradan başlar 
a &ııaötd el~ıgı g5rülüyorüu. Al- beton, kurşun ve çelik tabakaları ile e 

11
• !arının arzına karar vererek ru·"•' _ 

ıı a en ına· · k · t t• d l'k 1 'k d 1.ı·ı· If h * ··-·a ı !Çtiltte ı 'e ısa Lır ı;ale- u: ~ı e ı { eşı e e ı ır. ay Alla 0 0 nı .. c1Pki i<;lt:!rin müzakeresine d wam 
da ltıe\·k·n sonra ikinci gurup ku- cezeı.dını versin! ~e iş bu böyle! Balkan dr-v}etJerı· edilmişt;r, 
8Ubay ılne giriverdi. Erler, kü- Verilen emir üzerine başçnvuşla on -

FA[(/R lIASTADAR lÇN IIER GÜN Sı1BAHLARI lı!UIITELlF 
ŞUBELb'RB AlD POUKL!NlK DE YAPILACAKTIR 

'l'ELEFON': 2918 

illı ad ~e Subaylar bir anda albn- f:ıaşılnr, b!rer birer çukura atladı Ve l b l k • 
tef tcıııılar. Gurup kumandanı Yi 'llCrmi parçalarını aramıya başladı. lktısadi konferansı Sıtılık Ev stan u mınta a liman rıyase-
"-e te~r e

0
:rnir veriyordu. Albayı 8llerinde, fenni bir surette hararete l • d 

ka'ktı · nu kapattı ve hemen a- '<arşı muhafazalı merdivenler ... Zira, a/iaeiJecek/er Üçüncü Karataş mahallesinde 819 fn en: 
A.lba ,' toplanacak parçaların henüz kızgın llel.srııd. ı ı (Radyo) _ uncu Ad~let sokağında 18 numara:ı Ahırkapı önünde bahl: l\1ari Valyano Ye Haydarpaşn mendereği a-

dett· ~ını ı 1~ • • ld _ d h' b' .. h kt B::lllrnn fevkani \ e tnhtani beş odalı ve bır - d b t k 1 t•t · · d k' 'k' k 'h . • ık · vzerımıze bir isnbet ı ugun an ıç ır şup e yo u. tie\•Jc··ı.~,..1• ,.akında ı'ktı ad"ı b' k b h . h . 1 k 1 . çıgm a u ı ,, arya ı a ısmın e ·ı ı ·ı vapurun en azının ı racı suretıy-,.. .. ·"' - • ,, • ır on - a çeyı avı ev satı ı tır stıyenle uıu..... Çukurun kenarında, avakta bekli - I 'ra kt d ki d' B k · - le limanın lcmizlettirilrnesi ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksiltmeye konul-li "I \'e tal . • c m; a e ece er ır. u oııfe - rin hane içindeki sahibine veya Eş -
d \'ır 

1 
ırıbat var mı? \'en iki subayın arkasında . masmavi . . y 1 h refpaşada Kad riye mahallesi mü_ mu~tur. 

1 
~hilı te·s~ bayım 1 Ne silahlarımtzn bir gök görünüyordu. Ha,·a. diinkü, r.a:.ı.sın yerını ... ugos av ya ükume~i messı'lı' Ba • l\lari Vnlyano vapuru enkazımn ihracı tahmin bedeli (on beş bin) 

1ı ıs t el kt Y Ccmnledd:ne müracaat-
r Zarar atımıza, ne de efradımı- vvelki glinkil ve öbür sulh günh'rin - a:ı ın~ 1~ ece ıı. . !arı. lüOOO lfra \'e yiizde 7,5 tc>minatı muvakkatası 1425 lira \'C Mariyat~a va-

nurna dokunmuş değil. Obüq üç jeki gibi açık ve berrnktı. Alu kadnrlarca \"en len maltlmatıı D. 
7 punınun enkazının tahmin bedeli 5000 (beş bin ) yüzde yedi buçuk temi. 

e beton ;alı ta retlerin arasına dilş Albayın .} eni Alman kazamatına g(fre, ıktı~adi konferans, mayısta top. l zmir b"1cdi Psinden: natı muvakkntası 375 liradır. )fari Valyano vapurunun ihalesi 26/2/94(} 
Çal'ı>tı abaknınna en mUesqir şe- evcih edilmek üzere emrc.>ttiği üç gu- !anacaktır. • " 1 D 1 Y k 426 1 k kt pazartesi !!Ünü saat on beşte ve l\Iariyetta vapurunun da ayni günde saat. 

\' ve . . - nm acı sayı ı so a n I 
e beton k Patlamadan evYel top· rup ateşı çoktnn vnkı olmuş. albay o - =·*·=- 160 metre boyda kanalizasyon rnptı- on altıdadır. 
l ~tti lI litlesine üç metre kadar "ıralnrda tünelde olduğu için hiç bir R } t·ılma<ıı fe . 1 . üdü ]"ğ" d ~k. k Talip olanların teminat makbuz veya banka mektuplarını ve diğer 
rı · nlb• k. UZ t k• , n ış erı m r u un e ı e- . . • . . . . . 

l\ lto 1 ı 1000 kiloluk bom- şey duymamıştı. Fakat Virı, birinci Ve e ra 1 p ··f ,.e ~art n si . h'I k k ·'it malı ve tıcarı ve aıkı mutberelerını ve bu ışlerde ehliyeti olduklarına dair 
~ıı ti '-1 1 1ıntimden fazla nufuz e- gurubun üç ateşini duymu a da, ken- ::ıeve k~ ~· m~ '~i ~ e açı \ :...~ - miinaknlüt ve~filetinden alınmış .ehliyetnamcleri ile birlikte teklif vara-· 
e~iııe ,.., a unı. Bu milth'ş nufuz kn disi bir emir almadığı için beklemeyi Çl k tı mı· 

8
• -,

0 
lı?mı ml uş .thır.l .u23a~m94e0n Ce e- kalurını ( 2490 ) numaralı artırma ve eksiltme ihale ka- • 

b ••e bu - ı ra o up ı n esı --- umn . . • 
y laf ~ tıruı·sunuz? tercih etmişti. Fakat bütün bu N . . ·k 

11 
(A A _ günü saat 16 dn 1 l t k 1 ki~ rıununun otuz ıkincı maddesi hükümlerine uygun olarak 

. lleı-... ı ke ti: >lanlar kısa bir müddet sonr!l kesil - e~) odı ' k t · .). - Po:;ta na-
65 11 2

- k 
1 
ckırte. ş. rat ~c ebce k r kapalı v~ mühürlil zarfla ihale saatlarından birer saat evveli 

. b ··~n gid' . . . • . .. . zınıı vt emo ·ra partısinin milli ko_ ra t:> uru~ u mına ı 1ş an a- . . . . . . . . ; 
, Unun ıp görelım ı Faknt si~ ·nış, ortahgı yenı baştan guzel hır ha- mıte .. · rui . B .. F 1 dil . sına vatırarak makbu la . 1 U ne kadaı Galata ı ıhtım üzerınde mmtaka hman reislığı bınasında milte-
. nasıl f · .... .. . . . • . ~ı " :n . Jlm •ar e\.· n rei'!ı . ,, z rıy e ene - k . k . . . .. . arkına varı bildi . •ıran snbahının se sızlıgı kaplnmı~tı. cumhurluğa a dl'w: . k . mene gelirler ~e kıl omısyona vermelerı ve şartnameyı gormek ve almak ıstiyenlerfn 

1'ara· re gnrip ve ne cilveli bir harp ba lan- tıır n mze ıgını O.} muş· 2 57 . · . 1 448 ,..5 t her gün idare şubesine müracaatları ilan olunur. 9 20 936/428 
ll?ı 

1 
"llUcl trı .. · - ıncı ne anın , ı me re 

dı:fbn~ rn" {'\·.kıınd~ i.d'm Al - TJCı!.. r murabbnındaki 1 ı sayılı nrsnnın satı-
" en ~-rnuleri •·k 1 k - ARKASI Vı\N - ' 

1,.,. isab t ı .. a ın ec er er• 1 TE B · şı, ya7.ı işleri mildllrlUğUndcki "artn::ı-
h Otdum. ~I ~oktnsı istikametiııdtı LlGLER 1 meı;i veçhile açık artırmaya kon .. ulmu~-

l'tan >Us me· . . . h Ş'" l"' A d ~~ Çelik b' ımı~ıııın, avn· .ma J VrUp1 :! Paris 11 (AA) R, ~ t bl·~. tur. Muhhıımen bedeli 1795 lira olup 
aa11ı ır Yay gib' · h • . . - e::;mı e ıg · ( ntıdığ ı veçıp e- t , d . · ihalesi 23 ·2-940 cuma gilnü ~at 16 da-

k eııtin bi ını gördüm. caıneqten Soğuk dalgası ş ara eğer bır şey yoktur. dır. İştirak edecekler 135 liralık temi-
a 1 r ışık \'e · t'l · b' P · 11 R d <\!b ~şı ı memıs ır 'Paris, 11 (Radyo) _ Şimali Av- arıs, ( a yo) - Fransız ka - nntı iş bankasına yatırarak makbuz-

~k arıa binba . rupada yeni bir soğuk dalgası bük - rarguhının akşam resmi tebliği : lariyle encilmene gelirler. 
deıı liıere YUrü~~· .. 

1
1sabet noktasınr müuii silrmektedir. Her tarafta şid- Garp cephesinde topçu ve ileri ka _ 7 12 17 22 

tnd"h u er, kumanda YC> l tı · ~ kl d l\l il k 1 • 'k · ~~.. " t kontr . . . ı " • ogu ar var ır. na a aı, ı ı rakollar faaliyeti müşahede eJilmiş-

398 

da ··· l'ara ol hücresmn b.r gündenberi güçlükle yapılabilmekte- t: 
d tacık b' ssud mevkiind..,n itiha- Jir. .r. 
~ el)ıil' ll'leı~;. demir merdiven ... On- Berlin, 11 (Radyo) - Alman ka _ 

~a~tıi, tn ıve~i iner inmez nöbet- H k. k .. •• rargahının re mt tebliği: 
~ti"'ıışıar sa;nvıni, küçük "Ubaylar a 1 at yuruyor Garp cephesinde sükunet vardır. 
lar~e ~eçti, ~ı:ola nçılclı, selam va- - Baıtarafı üçüncü aahifede - T yyarelerimiz, bugün de ingiliz sa-

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

\ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

!'....haıı bitin· ay orada çelik maz- bnc.Jamafa knrnr vermiııtir. hillerine uçmuş ve bir klavuz gemisi 
--ıı .... 1 1 açtı ve 'k' · b • ıt • b H t 1 11 30 d b' k d tıı.r;; n~ Köz att ı ıncı guru un Paris, 11 (A.A.) _ Hnvas Ajansı nı atırmıştır. as a.annı • an ıre a ar 
hi ler ara 1• Üç ve beş numn- bildiriyor: Tayyarelerimiz salimeıı üslerine öPy ler sokağınd• Ahenk matbaaa1 

, r bu ı: sındn hala d t" d" ü ı d' ·;,.nınnn kabul edflr. 
~~ l~~hn' unınm u- Bütün gazclclu meclis~ ~zli k~ 0:nm~~ş~e~r;:~r~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ciı ha~·kırdı. e.. mite inin içtimaınn nihaye~ veren mil- 1 • 
kır Şey d~ğ'}I . . . 'i ittiharlı tebarüz ettirmektedirler. Ku.turp..:ırK sinemasında 

oıı alllıı.rna81 P"' 1 
• Beşmcı t.'lret•n 534 kişı reyini ittifakla Dafoclıye harp 

be .. rçn pa r.ı~ BC"Gt:N !Kl FiLM BlRDEN 
l d ş nıet rçs. r.ger 0 - hükumetine verm!ştir. 
1 

e ta re aşağıya ctOor • En büyük casusluk davası ... Ve en hissi a k romnnı ... Qn<>radan 
ttıı ret ın • :.-seymı~ Gizli komitenin sonunda HariYo ~ ' nu ıthvolacak \T' • • di\'aPı )Ull'be .. İşte bU mevzu dahilinde Olarak 

'rde • bildi•· . mı,.. m, tarnfınd:m irad edilen ııutuk hakiki 
n d h Knnız eski k k 'k' V E it A J( O H E N E İLE J E A N G A L L A ,i\r O 

'b a a ""U . ır ı ı - bir Yatanperverlik tezahürü ile kar - .. 
~l\ d "I thış bi T •. rafıııdan çevrilen 

l'ııtı, e Sizin . . rşey., ~ılanmıştır. 
bit' · Şill'ldil!k gıbı dilşfinClyoruın Gazeteler mUttehit harp Fran~n!':ın?n 

· rııertni \'e b'esr~rın ı bilmediği- hlikOmetiniıı etrafında sıkı hir çenl>er 
ı. ır cıhaz kar~ısındn- halinde toplandı,..·ını ka\·derlivorlar 
<ıern ıs • • • 

?ı-ıııll\· en ?rıernıı Summer Valles!n Avruprıyn hareke-
'J'~.en" etnıeıı 1Pnrçalarım topla- ti de matbuatın dikkatini toplamakta 

•'l'lff y z. u~.. n!ıde olmakla beraber tefslratçıJar bu hu-
e fcliın, esasen bunu yap - susta şimdilik ihtirazlı davranmak • 

tadırlar, 

Kızıl D~nsöz 
UUyilk nşk VP cn<ıusluk f!lmh'le 
Rl1.llCA sOZLÜ - ŞARK!l.1 

Zoraki Nişan 
)fuz1kah ş~r1<•lı bUyUk kl)medl g6rülecektir. Ayrıca Paramunt Jurnal 

$eanslar; Kml dıınsöz 2.20 - 5,30 - 9 da Zora ki nişan 4,16 - 7,45 de 

BRISTOL 
Be yo~lunda 

OSMA Ni YE' 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcial 

B. Omer L~tfi .Bengü 
dir 4 4: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün milfterilerine kendiıinl 

ıevdirmittir ..• 
Otellerinde misafir kalanlar evler indeki rahatı bulurlar.. lstanbulcla 1 

hütün Ege ve fzmirliler bu otellerde buluıurlar.. ~ 
Hu!usiyetl~ri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi- i 

ye<"~k der~ed· ucuı.d•.r.r. 

EL HAMRA Sinemasında 
BUGÜN M.4.Tll\.ELER!NDEN lTIBAREN 

Bütün sinema severlerin snbır~ızlıkla bekledikleri senenin en büyük 
müzik - aşk - gençlik filmini iftihar ve şerefle takdim eder 

BRODVA Y GÜLÜ 
PRANS!ZCA SÔZLÜ 

Bnşrollerde: TYRO ~E POWER - ALİCE FAY - AL JOLSO~ 
l\Ietı o J urnnlde en son Ye en mühim harp haberleri \'esairG 

SEANSLAR: 2 - 3,80 - 5,30 - 7,30 -- 9,30 da bnşlnr 1 
_..~ .. c•;•ummma•ıt•c•ı .. v•e•J•>a•z•a•r•s•a•amt•1•1•,3•0•d• a .. u•c•ıı~ıYH•AllııiıLmKllllsmerımnmsmı~ .. ~ .. 



llAHIFE (6) 
-·•ı••••••••IU Uıı•n •lllUllH lıo ııııu uııı ııoııh •••llllUt l o ıo u ••• o o n••• •• uooıu n•••••~•••-•••••h 

1lzmir Levazım Amirliği ;:,ai:t 1 A,ma ! 
~ Komisyon'l. /ldnlar ı ~ 
/ınıir le1·aı1nz dııı. ı.Ziği sulı'!l aloi.a konıi.~yonllndan: 
1 - Askeri fphrih.alarda çalıemak üzere istekli bulunan emekli subay

ların Mst. Mv. şube 2 ye m.iracaatları. 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 397 

lzmi lwcızmı mııirl;ıii •tt/1.1 r•lma koın;syoııımdaıı: 
1 - :Manisada bulunan b!rliklerin ihtiyacı olan 90 bin kilo sığır ve

ya kt~i etlerinin hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et şerai* 
\C evsafı dahilinde "atın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla ihule~i 2:; şubat 940 cuma günü saat on birdedir. 
8 - Hepsinin tutarı 22500 liradır. 

4 - llk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. 
li - İsteklilerin iik teminat rr.akbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki v~ iiç(incü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale 
gllnü ihale saatındı.n bir saat evveline kadar teklif mektupları. 

nı ~anisada tümen satın alma komisyonuna vermeleri 
8 12 16 20 416 

lstanbul elek t rik tramvay ve tü
nel işletmeleri umum Müdürlü· 
ğünden: 
1 - ?.luhammen bedeli SU bin lira tutan 

17 lıin ııded lJU vo't Hl ::mperlik 
8 bin nded 220 volt 5 amperlik cem'an 20 bin aded 

Tek safhalı cereyan M!.yıcısı kapalı zarf usuliyle sıttın alına • 
caktır. 

2 - Muvakkat t;ıminat 5250 liradır 
3 - Eksiltme ~ '3. 940 cı<ma günü saat on birde :\!etro han binası 

beşinci katta top!;,ııaca!; komisyondu yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait şartnameler idarenin lernzım müdı.irlüğünden pnra

sız alınabilir. 

5 - Teklif mektuplarının hczırlanarak nihayet o gün saat ona b · 
dar idareye verilmesi lft21mdır. 12 14 !lô-1 ~ 19 

Devı.et haça yolları umum mü
dürlüğünden: 
1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu yetiştirmek üzere idaremiz na. 

mına Avrupa~ a thlebe gönderilecektir. 
2 - Talipler aşağıdaki şartları haiz olacaklarıdır. 

A - l\Iemur olabilmek vasıflarını 
B - A8kerliğirı' yedek subay olarak bitirenler tercih edilir. 
C - Pilotluk diplomasını almış bulunmak, askeri pilot ter

cih ed!lir. 
D - Yaşları ouzdan fazla olmamak 
E - Yabancı eli! bilmek 

8 - Taliplerin en ge~ 20 2 940 tarihine kadar haiz oldukları vesika 
!arını bir istidaya raptederek Ankaradaki umum müdürlüğ[i .. 
müze mfiracaatları. 9 12 15 581/414 

iz.mir posta ve telgraf ve telefon 
müdlirlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulr.n iş: İzmir posta binalarının tamiratı . 
2 - Keşif bedelleri 4118 lira 62 kuruştur. 
3 - Eksi:~me 22 2 940 perşembe günü saat 14,30 da P. T. T. mü. 

dür"·et binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile Ya
pıll\caktır. 

'1 - Eksiltme şnrtnumesi ve buna müteferri evrak müdüriyet leva
zım kaleminde:ı bedelsio surette alınabilir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu i~e girebileceklerine 
dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

8 12 16 20 417 

Soma belediye reisliğinden: 
1381~ lira iki kuruşluk keşif bedeli Soma belediye binasının 5571 li

r a 81 kuruşluk birinci kısım inşaatı vahidi fiyat esası üzerinden açık ek 
siltme usulü ile fksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1/31940 g·ününe ;·~<lıyan cuma günü sant on beşte Somh 
belediyesi encümen odasında yapılacaktır. 

Bu işe ait proje keşif tafsilat ve mukavele eksiltme şartları SomA bele. 
diyesinden görülüp istenebilir. 

Muvakkat teminat 417 lir:_ 88 kuruştur. 
İ•teklilerin 939 mali yılına ait ticaret vesikası ve bu gibi işleri yap'.l· 

lıil•cekl 0rine dair evvelce yapmış oldukları işten almış olduğu fenni ehli· 
yet vesikalarını ibraz edecektir. 4 8 12 16 356 

lstanbul P. T. T. müdürlüğürıden 
Rumelihisar P. T. T. merkez binasının yeniden inşası işi kapalı zarf 

wm!O ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2112 940 çar~amba saat on beşte B. Postahane binası bi· 

rinci kattı:. P. T T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım komisyo. 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 21405 lira 16 kuruş muvakkat teminat 
1605 lira 39 kuruştur. 

hteklilerin muka\•ele ek,illme, bayındırlık işleri genel hu,.usl ve 
fenni şartnameleri proje, !ceşôf hulasasiyle buna mütefeni diğer evrakı 
107 kurıııı mukabilinde almıık Ye muvakkat t~minatını yatırmak üzen 
çalışma gilnlerinde mezkfü müdürlük idari kalem lernzını kısmına eksilt-

• me saatından bir ~ant en·elin•· kadar en az 15 bin liralık bu işe benzer 
iş yaptı~ına dair idıırclcrindrn nlmış olduğu ve"ikalara istinaden istaıı

lı ul vill yetinden eksiltme 1 arihinden en az sekiz glin eve! alınmış ehliyet 
ve 939 senesine ait ticaret odaşı veaikası ve muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektuplarını havi kanunun tarifine göre hazırlanmış 
mektupla rını sozu geçen komi,yon ba~kanlığına numaralı makbu1. 
ınukabilinde tevd! eylemeleri. 4 8 12 16 833 /354 

• 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir : Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güze!, aa~lam olarak ve aan'at icaplanna 
ııöre yapılır. 

Bankalara mahsus şirıtli ve vidalı defter ·ıe dosyalan 
ancca k mücellit ALİ RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariş üzerinP. lüks albü mler yapılır. 
Müessesenin şiarı •a§"l~mlık, güzellik ve sürattır. 

(ANADOLu) 

LRLA iCRA JJEJ!t'RLCG[ \ U<L4. ICR.4. .~JE,•iLRLl.IJ~'.\. SPERCO VAPUR 
ACENTAS/ 

12 ~u ı,:ıt 191 0 P~ 

V. t. Henri Van/) 
DA ·: lJu>)" :-;u_ ~JU '.!':2 DA.';: D0<1:>t1 v. ~fü '.::::l"J 

lzmirde A>ıııısdr<lc Hı.Iil Rifut pu· luııirde A>aıı~örde Hıtlil Rifat pıı~t. 

~a catldı sın<le :?li nc.mar,_,lı el"ıl c otu- cadde•i!ııı~ X~. 21,7 evde :IIe?nıeıl kızı ADRIATIKA .!:OVYETA ANONIMA 
r~n l'rlalı . lcnıned oğlu E..ad O<.kulu- A_n , az.reııııı Urluda muk_ m J<~nver Dl NAVIGAZYONE 

AMERiKAN EXPORT Ll~f.l 
NEVYORK 

nın l'rlııda nıcıkim hancı Em·· ı· Ka - Kazancıya hııne rntı~ hedelınden bır ADRIATICA 
zancı, a hane şatış hedclinden re'sen kıta sened: adi\ e müstenit l 1 i lira '7ARA t"' ·· 7 2 940 t ·h· d l" 

------
NEW - YORK İÇiN 

<EXAMELIA • Vap. Yakındı 
niyor. 

. · ~ mo oru - - arı ın e ı-
tan~ım_ kıbnmış noter senedin" mü,. borcundan dolayı açılan takip Ü7Prine manımıza gelerek ertesi gün saat 17 
tenıt !DO !ıra borcundan <lnlıı)·ı açılıııı namına çıkarılan ödeme emri ve senet de Pire, Brindizi zara Fiume Tri _ 
takip üzerine namına çıkarılan icra em sureti mübaşir tarafından ikametgfı- yeste ve Venedike ha;eket edecek
ri mübaşir arafından 'kamegahında hında bulunamadığı beyan;rıe bilii teb tir. 

<EXFORD• Vap. Şubatın 
doğru bekleniyor. 

bulunmadığı beyaniyle bila tebliğ iade !iğ iade edilmesi üzerine i!fı!len tebli- CITTA Dl BARI motörü 13-2-940 
kılınmış olduğundan icra nmrinin il:l· gat icrasına karar verilm;ştir. İşbu i- tar ihinde limanımıza gelerek is~.an
neıı tebliğine karar verilmiştir. İşbu lirn tarihinden itibaren on gün içinde bul P ire Napoli ve Cenovaya hareket 
ilan tarihinden itibaren beş gün i~indr mezkur borcun ödenmesi ve ~ene bu edecektir. 

RRlNDfSt motörü 13.2-940 tari -

O c J CID 

SERVİÇE MAR1T1ME ROtJ). 
EUCAREST 

mezkur borcun ödenmesi ve gene bu müddet içinde bir itiraz varsa hildiril-
müddet içinde mal beyanında bulu - mesi ve mal beyanında bulunması iti • 
nulması lüzumu tebliğ yerine k~inı ol- zumu tebliğ makamına kaim olmak 
mak üzere iliin olunur. üzere ilan olunur. 

T. C. Ziraat bankası 
Kl'RULZ:Ş TRIHI 1888 

'Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
z,rai l"e T.rori ller Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 2ö,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirıısı bulunanlara ;eı;ede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pliınagöre ikramiye dagıtıbcaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 • 500 • 2,000 c 
4 c 250 • 1,000 c 

40 ~ 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 • 20 c 3,200 c 
DJı.;,ı.;AT: He,aplnnnd .. k pttralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

dü~nıiyeıııcre ikramiye çıkiığ'ı lahdirde yüzde yirmi fazlasiyle verilecek
tir. Kur·aıar senede dört defa, 1 eyliil, 1 birinci kanun, 1 mart, ve lha
ziran tarjhf~rinde çekilt•cekt;r. 

~I 
iZMİR 

PAMU,~ MENSUCAT 

-~ 

KÖSTh:NCE tÇlN 
hinde limanımıza ge lerek er tesi gü-
nü saat 1_7- de P ire Bri.ndisi Zara, •ALBA jULİA, Vap. 15 şub8ı' 
Fı ume Trıeste ve Venedığe harek~t !eniyor 
edecektir. · • 

E. MORANDİ vapuru 20-2-940 t n- SOCİETE COMM;RCIALE st 
ri hinde beklenmekte olup Cenova, RE DE NAVIGATION A VJ.f 
Riviera limanlarına hareket edecek- VARNA _ TEL-AVIV, HAıf·' 
ti r. RT·SAIT , 1SKENDER1YE JÇ~ 

Not - Bütün bu vapu rlar Triyes. 
le veya Cenovada şimali ve cenu b! 
Amerika limanlarına hareket eden 
Halia ımonim seyrisefain şirketinin 
v~ Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRİYESTlNO anonim 
seyrisefain şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

cBULGARİA• Vap. 14 şubatı! 
!eniyor. 

-=*=- ~ 
Vapurlann isim ve taribl1~ 

kında hiç bir taahhOd al~!, 
TEL.EFONı 2007 • ?,° 
Olivier oe ıürehô! 

SERVİCE MARITIME ROUMAIN Limited JJI 
ARDEAL motörü 20-2-940 tari. VAPUR ACEN1 ıJ 

ıı;nd e gelerek Malta ve Marsilya li- AtatOrk caddesi Ren b1' 
1 

Tel. 2443 , 
man arına hareket edecektir. Lundn ve Liverpol hat!••· 

N O T : piyasanın ihtiyacın a ırllre 1ıP 
Ah va li hazıra dolayısiyle navlun mız sefer yapacaklardır. 

ve hareket t arihlerinin kat'i olmadı- 1•·----------~ 
ğını ve bunların hiç bir ihbara !Uzum 
olmaksızın değişeb ilir olduğunu ve 
mesuJiyet terettüp etmiyec eğini muh 
terem yilkleyicilerin kayıd ve işaret 
etmeleri r ica olunur. 

Daha f azla tafsil at için Cumhuri
yet caddesinde FRATELLİ EPERCO 
vapur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 - 2005 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has-
talık lar mütehassısı 

fzm ir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 828$ 

Hastalannı sabahtan. itibar en 
ve &'ece vakti kabul ve muayene 
eder . -

Doktor 

Salahettin Tekant 
Çocuk haat. mütehaasıaı sabık 

Berlin ve Kölu üniversiteleri acis-
tanı 

:= Ha.talannı ikinci Beyler Nu· 
Tür il Anonim Şir ~eti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. Mantoluk, ropluk, erkek •• 

Yerli Faınuğundan A t, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrup:m'n ayni tip mensucatına fai k tir. 

Telef or No. 2211 ve 3067 
T~Jgraf <'drA~i: B-:ıyr;ı1< 'z mir 

manzade aokafı 5 No. da aaat bir
den sonra kabul eder~ 

Telefon 3453 
Evi 3459 , __ , 

muıammalan 

. • 1 BA YdLAUR • • el.ıJ 
açın pa to, per ea Ye ıyı tıl' 

ve bayanlar ic;in aiır mant0 

İBRAHiM 
KARAKAŞTfl Dansing Barlı 

Zengin Varyete j oou!~~~~~~" No. ı}:f 
NUMARALARIN/ 1.=====::::::.
İst•cnbu l ote li altında Restoran 

Dansing barında gö re bi ı" rsi niz . 

Bilhassa gerek de kor Ve varyete
lere fevkaladeliklerle şah it ola-

Eksir ~a aP 
. ' Bas'1r memeleritı'Jtt 

derir. Kuvveti, et 

1 
caksınız. 

Fi.at/erde değişiklik 
YOKTUR _................... 1 

/iği, iştihayı art:.:; 

• 

T. Is Bankasının • 

1939 K. Tasarruf İkramive p[it~ 
32, 000 L i r a M Ü k ~ f a t 

. KU~LAR:. l Şubat, l Mart, 26 Ağuatoı, l Eylül, l ikinci tc' 
rıhlerınde çekılecektir. 

1 lKRAMfYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 • 1000 .. 
8 • 500 • 

16 • 250 • 
60 • 100 • 
95 • 50 ,, 

250 ,, 25 

-
-

-

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
6000 
4750 
6250 

• 
• 
• 
• 

43i 32000 __./,, 
T. l ş bankasına para yatırmak la, yatnız 'para biriktirmiş oJTJ1.llı' 

I zarra:da ~al~~ini2i ~c _denem i~.o:urrıı:!U~ 


